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Cuvânt înainte
Din modestie, autorul celei de a patra evanghelii nu se identificã, nici nu face
vreo referire la sine ca fiind unul din cei doisprezece ucenici care L-au urmat mai întâi
pe Isus (Ioan 1:37). În loc de aceasta, el face aluzie la „un alt ucenic,” „ucenicul,”
„ucenicul pe care-l iubea Isus,” „ucenicul acela” ºi „ucenicul care mãrturiseºte aceste
lucruri” (Ioan 8:15; 19:26; 21:20,23,24). Faptul cã alþi ucenici proeminenþi sunt
menþionaþi pe nume, în timp ce numele lui Ioan este omis, pare sã indice cã el trebuie
sã fi fost autorul acelei evanghelii.
Tradiþia atribuie cea de a patra evanghelie lui Ioan, ucenicul cel iubit. Într-una
din scrierile sale (Împotriva ereziilor, 3:1, 1), Irineu pretinde cã ar fi primit-o de la
Polycarp, episcopul Smirnei, care era un ucenic al apostolului Ioan. Polycarp citeazã
prima epistolã a lui Ioan, care – datoritã asemãnãrii sale cu cea de-a patra evanghelie
în prolog, datoritã ideilor sale, precum ºi datoritã vocabularului ºi stilului – aratã cã
atât epistola, cât ºi Evanghelia au provenit aproape sigur din aceeaºi mânã.
„Ioan s-a prins de Hristos, dupã cum viþa se prinde de arac. Pentru Maestrul
sãu, el a înfruntat pericolele sãlii de judecatã ºi a zãbovit în jurul crucii, iar la vestea
cã Hristos a înviat, el s-a grãbit la mormânt, depãºindu-l în zelul sãu chiar ºi pe Petru
cel impetuos.
„Iubirea încrezãtoare ºi devotamentul neegoist manifestat în viaþa ºi caracterul
lui Ioan prezintã lecþii de nespusã valoare pentru biserica creºtinã. Ioan nu poseda
de la naturã frumuseþea de caracter pe care a dat-o pe faþã experienþa lui de mai târziu.
Din fire, el avea defecte serioase. El nu era doar mândru, impunãtor ºi ambiþios dupã
onoare, ci ºi impetuos ºi plin de resentimente când era jignit. El ºi fratele sãu erau
numiþi ‚fiii tunetului’. Temperamentul rãu, dorinþa de rãzbunare, spiritul de criticã, se
gãseau toate în ucenicul cel iubit. Dar dincolo de toate acestea Învãþãtorul divin
vedea inima aprinsã, sincerã, iubitoare. Isus a mustrat acest egoism, i-a dezamãgit
ambiþiile, i-a testat credinþa. Dar El i-a descoperit aceea dupã ce tânjea sufletul sãu –
frumuseþea sfinþeniei, puterea transformatoare a iubirii.” Istoria faptelor apostolilor,
pg.422.
Fie ca spiritul lui Hristos sã ne conducã studiile în acest trimestru ºi sã ne atingã
inimile ca rãspuns la iubirea Sa!
Departamentul ªcolii de Sabat al Conferinþei Generale
NOTÃ: Trimestrul acesta toate darurile pentru Sabatul Întâi au fost dedicate
lucrãrii de educaþie. Sunt proiectate douã instituþii de educaþie primarã (una în Filipine
ºi una în Brazilia) ºi o ºcoalã misionarã (în Statele Unite). Vã rugãm sã dãruiþi cu
generozitate lucrãrii de educaþie, care este atât de vitalã pentru timpul nostru.
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Darul Sabatului Întâi

Sabat, 3 iulie 2004

Uniunea Filipinezã
„Când sunt desfãºurate
corespunzãtor, ºcolile bisericii
vor fi mijloacele de ridicare a
standardului adevãrului în
locurile unde sunt întemeiate;
cãci copiii care primesc o
educaþie creºtinã vor fi
martori pentru Hristos. Dupã
cum Isus a dezlegat în templu
tainele pe care preoþii ºi
conducãtorii nu le înþelegeau, tot
astfel în lucrarea de încheiere a
acestui pãmânt, copiii care au fost
educaþi corespunzãtor, vor rosti în simplitatea
lor cuvine care vor fi o uimire pentru oamenii care vorbesc acum despre o
‚educaþie mai înaltã’.” Sfaturi pentru pãrinþi, educatori ºi elevi, pg. 144.
Câmpul Luzon din Uniunea Filipinezã a conceput un program de ºcoalã
bisericeascã foarte reuºit. Prin donaþii de la pãrinþi ºi de la comunitãþile locale,
este în desfãºurare construcþia unei clãdiri care sã serveascã permanent
drept ºcoalã ºi sediu al centrului educaþional. Apelãm acum la fraþii ºi surorile
din toatã lumea sã participe împreunã cu noi la realizarea acestei lucrãri de
ºcoalã a bisericii. Ne rugãm ca Domnul sã vã rãsplãteascã bunãvoinþa de a
dãrui pentru acest proiect ºi sã vã binecuvânteze mai mult.
Programul ºcolii a fost o mare binecuvântare pentru bisericã. Acum se
poate da tineretului o educaþie care nu este doar academicã, ci are o puternicã
bazã spiritualã. În realizarea acestui proiect ºcolar, voi veþi ajuta nenumãraþilor
copii sã dobândeascã o mai bunã cunoaºtere a Domnului ºi Mântuitorului
nostru.
„Dupã cum copiii au cântat în curþile templului: ‚Osana: Binecuvântat
este Acela care vine în numele Domnului’ (Marcu 11:9), tot astfel ºi în aceste
zile de pe urmã, glasurile copiilor se vor înãlþa sã dea ultima solie de avertizare
unei lumi care piere. Când inteligenþele cereºti vãd cã oamenilor nu li se mai
îngãduie sã prezinte adevãrul, Duhul lui Dumnezeu va veni asupra copiilor ºi
ei vor face o lucrare în proclamarea adevãrului, pe care lucrãtorii mai în
vârstã nu o pot face, fiindcã drumul le va fi îngrãdit.” Sfaturi pentru pãrinþi,
educatori ºi elevi, pg.144.

Fraþii ºi surorile voastre din Uniunea Filipinezã
4
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Lecþia 1

Sabat, 3 iulie 2004
s.a. 21:03

Cuvântul era Dumnezeu
„ªi Cuvântul S-a fãcut trup ºi a locuit printre noi, plin de har ºi de
adevãr. ªi noi am privit slava Lui, o slavã întocmai ca slava singurului
nãscut din Tatãl.” (Ioan 1:14).
„Din toatã veºnicia Hristos a fost unit cu Tatãl ºi când a luat asupra Lui
natura umanã, El era încã una cu Dumnezeu.” Selected Messages, bk.1, pg.228.
Recomandare pentru studiu: Parabolele Domnului, pg.82,83.
(Rãsplata cãutãrii)
Credinþa prin care trãiesc, pg.46.

Duminică

27 iunie

1. ISUS, UNA CU TATÃL
a. Ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre Isus înainte de
întruparea Lui? Ioan 1:1,2.
„Din zilele veºniciei, Domnul Isus Hristos era una cu Tatãl; El era ‚chipul
lui Dumnezeu,’ chipul mãreþiei ºi maiestãþii Sale, ‚strãlucirea slavei Sale’.
Tocmai pentru a manifesta aceastã glorie a venit El în lumea noastrã.” Hristos,
Lumina lumii, pg.15.

„Vorbind despre preexistenþa Sa, Hristos ne duce cu gândul înapoi prin
veacurile nesfârºite. El ne asigurã cã n-a existat niciodatã un timp când El
sã nu fi fost într-o apropiatã pãrtãºie cu Dumnezeul cel veºnic.” The Signs of
the Times, 29 august 1900.

„Hristos, Cuvântul, unicul nãscut al lui Dumnezeu, era una cu Tatãl cel
veºnic – una în naturã, în caracter, în scop – singura fiinþã care putea pãtrunde
în toate sfaturile ºi scopurile lui Dumnezeu.” Patriarhi ºi Profeþi, pg.32.
b. Cum este privit Isus de cãtre Tatãl ºi de îngeri? Psalmii 45:6;
Isaia 9:6; Evrei 1:6-8.
„Îngerii sunt slujitorii lui Dumnezeu, radiind de lumina ce se revarsã
continuu din prezenþa Sa ºi grãbindu-se cu aripi iuþi a îndeplini voia Lui. Dar
Fiul, unsul lui Dumnezeu, ‚chipul expres al persoanei Sale,’ ‚strãlucirea slavei
Sale,’ ‚susþinând toate lucrurile prin cuvântul puterii Sale,’ deþine supremaþia
asupra lor, a tuturor (Evrei 1:3).” Patriarhi ºi profeþi, pg.32.
Lecþii biblice pentru Sabat, Iulie – Septembrie 2004
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Luni

28 iunie

2. ISUS, CREATORUL
a. Cine a creat toate lucrurile? Ioan 1:3,10; Coloseni 1:1-17.

„La început, Dumnezeu a fost descoperit în toate lucrãrile creaþiunii.
Hristos a fost Acela care a întins cerurile ºi a pus temeliile pãmântului.
Mâna Lui a fost aceea care a atârnat lumile în spaþiu ºi a modelat florile
câmpului. ‚Puterea Lui întãreºte munþii.’ ‚Marea este a Lui ºi El a fãcut-o’
(Psalmii 65:6; 95:5). El a fost Acela care a umplut pãmântul de frumuseþe ºi
aerul de cântãri. ªi pe toate lucrurile de pe pãmânt, din aer ºi din cer, El a
înscris solia iubirii Tatãlui.”– Hristos, Lumina lumii, pg.15.
b. Cum au fost create lumile ºi universul? Psalmii 33:6,9; 104:1-6.
Cum era lumea noastrã când a fost creatã?

„Dumnezeu a vorbit ºi cuvintele Sale au creat lucrãrile Sale în lumea
naturalã. Creaþia lui Dumnezeu nu este altceva decât un rezervor de mijloace
pregãtite pentru El, pe care sã le foloseascã pe moment pentru a împlini voia
Sa.”– CBVT, pg.7.
„ ,Prin cuvântul Domnului au fost fãcute cerurile; ºi toatã oºtirea lor prin
suflarea gurii Lui.’ ‚Cãci el a zis ºi s-a fãcut;’ ‚El a poruncit ºi a luat fiinþã.’
El ‚a pus temeliile pãmântului, pentru ca sã rãmânã pentru totdeauna’ (Psalmii
33:6,9; 104:5).
Când a ieºit din mâna Fãcãtorului sãu, pãmântul era peste mãsurã de
frumos. Suprafaþa lui era diversificatã cu munþi, dealuri ºi câmpii, întretãiate
de râuri frumoase ºi lacuri minunate; dar dealurile ºi munþii nu erau abrupþi ºi
stâncoºi, plini de prãpãstii ºi vãgãuni îngrozitoare, cum sunt astãzi; marginile
ascuþite ºi tãioase ale cadrului stâncos al pãmântului erau îngropate sub solul
roditor, care producea pretutindeni o creºtere luxuriantã de verdeaþã. Acolo
nu erau mlaºtini respingãtoare sau deºerturi pustii. Poieni graþioase ºi flori
delicate salutau ochiul în toate direcþiile. Înãlþimile erau încoronate cu copaci
mai maiestuoºi decât cei ce existã astãzi. Aerul, nestricat de miasme
respingãtoare, era curat ºi sãnãtos. Întregul peisaj depãºea în frumuseþe
terenurile decorate ale celui mai mândru palat. Oastea îngereascã privea
scena cu desfãtare ºi se bucura de lucrãrile minunate ale lui Dumnezeu.”–
Patriarhi ºi profeþi, pg.37.

6
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Marţi

29 iunie

3. LUMINA UNIVERSULUI
a. Cine este Autorul a toatã viaþa ºi lumina? Ioan 1:4-9; Fapte 17:28.

„Hristos este ‚Lumina care lumineazã pe orice om venind în lume’ (Ioan
1:9). Dupã cum prin Hristos are viaþã orice fiinþã omeneascã, tot astfel prin
El fiecare suflet primeºte raze din lumina divinã.”– Educaþia, pg.22.
„Prin Hristos a fost transmisã fiecare razã de luminã divinã care a ajuns
vreodatã la lumea noastrã cãzutã. El a fost Acela care a vorbit prin toþi acei
care de-a lungul veacurilor au vestit omului cuvântul lui Dumnezeu. Toate
calitãþile excelente manifestate în cele mai mari ºi mai nobile suflete care au
trãit pe pãmânt au fost reflecþii ale Lui. Puritatea ºi mãrinimia lui Iosif, credinþa,
bunãtatea ºi îndelunga rãbdare a lui Moise, statornicia lui Elisei, integritatea
nobilã ºi fermitatea lui Daniel, ardoarea ºi tãgãduirea de sine a lui Pavel,
puterea mintalã ºi spiritualã manifestatã în aceºti bãrbaþi ºi în toþi ceilalþi
care au locuit vreodatã pe pãmânt, au fost doar licãriri ale strãlucirii slavei
Sale. În El s-a gãsit idealul desãvârºit.”– Ibid., pg.59.
b. Ce spune Isus cu privire la Sine ºi ce ne promite El? Ioan 10:28;
8:12; 12:46.

„În cuvintele ‚Eu sunt lumina lumii’ (Ioan 8:12), Isus S-a declarat a fi
Mesia. Bãtrânul Simeon, în templul unde învãþa Hristos acum, a vorbit despre
El ca ‚o luminã care lumineazã neamurile ºi slava poporului Tãu, Israel’
(Luca 2:32). În aceste cuvinte el aplica la Sine o profeþie familiarã întregului
Israel.”– Hristos, Lumina lumii, pg.348.
„Numai prin Hristos se poate obþine nemurirea. Isus a spus: ‚Cine crede
în Fiul are viaþã veºnicã: dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viaþa’ (Ioan
3:36). Orice om poate intra în posesia acestei binecuvântãri nepreþuite, dacã
se conformeazã condiþiilor. Toþi acei ‚care prin stãruirea rãbdãtoare în facerea
de bine cautã slava, cinstea ºi nemurirea,’ vor primi ‚viaþa veºnicã’ (Romani
2:7).”– Marea luptã, pg.532.
„Ceea ce a fost descoperit în cuvintele Sale, a fost de asemenea
descoperit în caracterul Sãu. El era întruparea adevãrurilor pe care le
învãþa.”– Hristos, Lumina lumii, pg.348.
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Miercuri

30 iunie

4. DUMNEZEU CU NOI
a. Ce a profeþit Isaia despre numele lui Hristos? Isaia 7:14.

b. Când s-a împlinit aceastã profeþie ºi ce înseamnã ea pentru noi?
Matei 1:20-23.

„Întrucât Isus a venit sã locuiascã cu noi, ºtim cã Dumnezeu cunoaºte
încercãrile noastre ºi are compasiune faþã de durerile noastre. Fiecare fiu ºi
fiicã a lui Adam poate înþelege cã Creatorul nostru este prietenul pãcãtoºilor.
Cãci în orice învãþãturã a harului, în orice fãgãduinþã de bucurie, în orice
faptã de iubire, în orice atracþie divinã prezentatã în viaþa Mântuitorului pe
pãmânt, noi Îl vedem pe ‚Dumnezeu cu noi’ (Matei 1:23).”– Hristos, Lumina
lumii, pg.18.

c. Ce a fãcut Isus pentru a ajunge la noi în starea noastrã cãzutã?
Ioan 1:14; Filipeni 2:5-8; Evrei 2:14-18.

„În învãþãtura lui Hristos prin parabole se vede acelaºi principiu ca ºi în
misiunea Sa faþã de lume. Pentru ca noi sã ajungem sã cunoaºtem caracterul
ºi viaþa Sa divinã, Hristos a luat natura noastrã ºi a locuit între noi. Divinul a
fost descoperit în omenesc; slava nevãzutã în forma umanã vizibilã. Oamenii
puteau învãþa despre cele necunoscute prin cele cunoscute; lucrurile cereºti
erau descoperite prin cele pãmânteºti; Dumnezeu S-a manifestat în
asemãnarea oamenilor. La fel a fost în învãþãtura lui Hristos: cele necunoscute
erau ilustrate prin cele cunoscute; adevãrurile divine prin lucrurile pãmânteºti
cu care oamenii erau cel mai familiarizaþi.
Scriptura spune: ‚Toate aceste lucruri le-a spus Isus mulþimii în
parabole;…ca sã se împlineascã ceea ce a fost spus de profet când a zis:
Îmi voi deschide gura prin parabole; voi spune lucruri care au fost pãstrate
în tainã de la întemeierea pãmântului’ (Matei 13:34,35). Lucrurile naturale
au fost mediul pentru cele spirituale; lucrurile din naturã ºi experienþa de
viaþã a ascultãtorilor Sãi erau legate de adevãrurile cuvântului scris.
Conducând astfel de la împãrãþia naturalã la cea spiritualã, Parabolele lui
Hristos sunt verigi în lanþul adevãrului care-l uneºte pe om cu Dumnezeu ºi
pãmântul cu cerul.”– Parabole, pg.9.
8
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J oi

1 iulie

5. CUVÂNTUL S-A FÃCUT TRUP
a. Ce a venit Isus sã facã pentru omenire? Ioan 1:14; 3:16,17; Luca
19:10.

„Hristos a fost tratat cum meritãm noi, pentru ca noi sã fim trataþi cum
meritã El. El a fost condamnat pentru pãcatele noastre, la care nu a avut nici
o parte, pentru ca noi sã putem fi îndreptãþiþi prin neprihãnirea Lui, la care
noi n-am avut nici o parte. El a suferit moartea care era a noastrã, pentru ca
noi sã putem primi viaþa care era a Lui. ‚Prin rãnile Lui suntem vindecaþi’
(Isaia 53:5).”– Hristos, Lumina lumii, pg.19.
b. Cum este considerat pãcãtosul de cãtre Tatãl, când crede în Isus,
unicul Sãu Fiu? Ioan 1:12,13; 1 Ioan 3:1,2.

c. Ce relaþie este restauratã între pãcãtos ºi Tatãl prin Hristos?
Galateni 4:5-7; Evrei 2:10.

„Hristos este legãtura care uneºte în lanþul de aur ce-i leagã laolaltã pe
credincioºi cu Dumnezeu. Nu trebuie sã existe nici o despãrþire în acest
mare timp de încercare. Copiii lui Dumnezeu sunt „împreunã cetãþeni cu
sfinþii ºi oameni din casa lui Dumnezeu; ºi sunt zidiþi pe temelia apostolilor ºi
profeþilor, Isus Hristos Însuºi fiind piatra din capul unghiului; în care toatã
clãdirea bine închegatã creºte într-un templu sfânt în Domnul’ (Efeseni 2:1921). Copiii lui Dumnezeu formeazã un întreg unit în Hristos, care prezintã
crucea Lui ca centru de atracþie. Toþi acei care cred sunt una în El.”– Selected
Messages, bk. 3, pg.21

Vineri

2 iulie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1.
2.
3.
4.
5.

Ce naturã a posedat Isus din veºnicie?
Cine a întins cerurile ºi a pus temelia pãmântului?
De la cine provine toatã adevãrata viaþã ºi luminã?
Cum este numit Isus în Isaia 7:14?
Ce a devenit Isus prin asumarea naturii noastre umane?
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Lecþia 2

Sabat, 10 iulie 2004
s.a. 21:00

Mielul lui Dumnezeu
„Iatã Mielul lui Dumnezeu, care ridicã pãcatul lumii.” (Ioan 1:29).
„Pentru a intra în bucuria Lui – bucuria de a vedea suflete rãscumpãrate
prin jertfa Sa – noi trebuie sã participãm la lucrarea Lui pentru rãscumpãrarea
lor.”– Hristos, Lumina lumii, pg.103.
Recomandare pentru studiu: Hristos, Lumina lumii, pg.98-103. (Noi
am aflat pe Mesia).
Credinþa prin care trãiesc, pg.17.

Duminică

4 iulie

1. MÃRTURIA LUI IOAN BOTEZÃTORUL
a. Ce a declarat Ioan Botezãtorul cu privire la Isus? Ioan 1:15-18.

b. Cum S-a identificat Ioan preoþilor ºi leviþilor, când aceºtia l-au
întrebat cine era el? Ioan 1:19-23.

c. Ce profeþie a împlinit Ioan? Isaia 40:3-5.

„În fiecare etapã a istoriei acestui pãmânt, Dumnezeu ªi-a avut agenþii
Sãi care sã ducã înainte lucrarea Lui, care trebuie fãcutã în modul rânduit de
El. Ioan Botezãtorul avea o lucrare specialã, pentru care a fost nãscut ºi la
care a fost rânduit – lucrarea de a pregãti calea Domnului…. Lucrarea lui
din pustie a fost o împlinire literalã, izbitoare a profeþiei.”– CBNT, pg.56.
„Copilãria, tinereþea ºi vârsta maturã a lui Ioan, care a venit în duhul ºi
puterea lui Ilie sã facã o lucrare specialã prin pregãtirea cãii pentru
Rãscumpãrãtorul lumii, au fost marcate de fermitate ºi putere moralã. Satan
nu l-a putut abate de la integritatea lui.”– The Review and Herald, 3 martie 1874.
10
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Luni

5 iulie

2. MIELUL LUI DUMNEZEU
a. Când a venit Isus la Ioan pentru a fi botezat, cum L-a identificat
acesta în public? Ioan 1:29.
b. Ce profeþie a împlinit Ioan la botezul lui Isus? Isaia 61:1; Ioan 1:34.

„Cuvântul lui Dumnezeu include Scripturile Vechiului Testament, ca ºi
pe cele ale Noului Testament. Unul nu este complet fãrã celãlalt. Hristos a
declarat cã adevãrurile Vechiului Testament sunt la fel de preþioase ca ºi
cele ale Noului Testament. Hristos a fost la fel de mult Rãscumpãrãtorul
omului la începutul lumii, dupã cum este ºi astãzi. Înainte ca El sã-ªi îmbrace
divinitatea cu omenescul ºi sã vinã în lumea noastrã, solia evangheliei a fost
datã de Adam, Set, Enoh, Metusala ºi Noe. Avraam în Canaan ºi Lot în
Sodoma au dus solia ºi, din generaþie în generaþie, soli credincioºi Îl proclamau
pe Acela care avea sã vinã. Riturile sistemului iudaic au fost instituite de
Hristos Însuºi. El a fost temelia sistemului lor de jertfe, marele antitip al
tuturor serviciilor lor religioase. Sângele vãrsat când se aduceau jertfele
indica la jertfa Mielului lui Dumnezeu. Toate jertfele tipice au fost împlinite
în El.”– Parabole, pg.94,95.
c. Cum L-a prezentat Ioan pe Isus propriilor sãi ucenici? Ioan
1:35,36.
d. Ce efect au avut cuvintele lui Ioan asupra ucenicilor sãi? Ioan
1:37.
„În ziua urmãtoare, în timp ce doi ucenici erau aproape, Ioan L-a vãzut
din nou pe Isus printre oameni. Din nou faþa profetului s-a luminat de slava
Celui nevãzut, când a strigat: ‚Iatã Mielul lui Dumnezeu (Ioan 1:29)!’ Cuvintele
au fãcut sã vibreze inimile ucenicilor. Ei nu le înþelegeau pe deplin. Ce însemna
numele pe care I-l dãduse Ioan – ‚Mielul lui Dumnezeu’? Ioan însuºi nu a
explicat aceasta.”– Hristos, Lumina lumii, pg.100.
„Acei care sunt credincioºi chemãrii lor ca soli ai lui Dumnezeu, nu vor
cãuta slavã pentru ei înºiºi. Iubirea de eu va fi înghiþitã de iubirea pentru
Hristos. Ei vor recunoaºte cã este lucrarea lor aceea de a proclama, asemenea
lui Ioan Botezãtorul: ‚Iatã Mielul lui Dumnezeu, care ridicã pãcatul lumii’
(Ioan 1:29).”– Slujitorii evangheliei, pg.48.
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3. PRIMII UCENICI AI LUI ISUS
a. Care au fost unii din primii ucenici ai lui Isus? Matei 4:18,21;
Ioan 1:37,40.

„Plecând de la Ioan, [cei doi ucenici] au mers sã-L caute pe Isus. Unul
dintre cei doi era Andrei, fratele lui Simon; celãlalt era Ioan, evanghelistul.
Aceºtia au fost primii ucenici ai lui Hristos. Mânaþi de un impuls irezistibil, ei
L-au urmat pe Isus – nerãbdãtori sã vorbeascã cu El, ºi totuºi plini de reverenþã
ºi tãcuþi, pierduþi în semnificaþia copleºitoare a gândului: ‚Este acesta Mesia?’
Isus ºtia cã aceºti ucenici Îl urmau. Ei erau primele roade ale lucrãrii
Sale ºi era bucurie în inima Învãþãtorului divin, când aceste suflete au rãspuns
harului Sãu. Totuºi, întorcându-Se, El a întrebat doar: ‚Ce cãutaþi?’ El lãsã
pe seama lor alegerea dacã aveau sã se întoarcã înapoi sau dacã aveau sã
vorbeascã despre dorinþa lor.
Ei erau conºtienþi doar de un singur scop. O singurã prezenþã umplea
gândurile lor. Ei au exclamat: ‚Învãþãtorule, … unde locuieºti? (Ioan 1:38)’.
Într-o scurtã discuþie pe marginea drumului ei nu puteau primi ceea dupã ce
tânjeau. Ei doreau sã fie singuri cu Isus, sã ºadã la picioarele Lui ºi sã
asculte cuvintele Sale.”– Hristos, Lumina lumii, pg.100.
b. Ce interes au manifestat primii ucenici ºi cât timp au rãmas ei cu
El în timpul primei lor întâlniri? Ioan 1:38,39.

„[Andrei ºi Ioan] au venit ºi au vãzut unde locuia ºi au rãmas cu El în
acea zi.”– Hristos, Lumina lumii, pg.100.
c. Ce au fãcut primii ucenici curând dupã ce L-au întâlnit pe Isus?
Ioan 1:41,42.
„Andrei a cãutat sã împãrtãºeascã ºi altora bucuria care-i umplea inima.
Mergând în cãutarea fratelui sãu Simon, el a exclamat: ‚Noi L-am gãsit pe
Mesia.’ Simon n-a mai aºteptat al doilea îndemn. ªi el auzise predicarea lui
Ioan Botezãtorul ºi s-a grãbit la Mântuitorul. Privirea lui Hristos s-a oprit
asupra lui, citindu-i caracterul ºi istoria vieþii. Natura lui impulsivã, inima lui
iubitoare ºi înþelegãtoare, ambiþia ºi încrederea lui de sine, istoria cãderii,
cãinþei ºi lucrãrii sale, precum ºi moartea sa de martir – Mântuitorul le-a citit
pe toate ºi a spus: ‚Tu eºti Simon, fiul lui Iona; te vei numi Chifa, care
înseamnã ‚o piatrã’ (Ioan 1:41,42).”– Hristos, Lumina lumii, pg.100.
12
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4. MAI MULÞI UCENICI
a. Pe cine a invitat Isus sã-L urmeze? Ioan 1:43,44.

b. De îndatã ce Filip a auzit chemarea lui Hristos, ce a devenit el?

„Filip a ascultat porunca ºi a devenit imediat un lucrãtor pentru Hristos.”–
Hristos, Lumina lumii, pg.101.

c. Cu cine a vorbit Filip? Ioan 1:45.

d. Când Natanael a manifestat prejudecatã faþã de Isus, ce altã
invitaþie i-a fãcut Filip? Ioan 1:46-49.

„Locuitorii din Nazaret erau proverbiali pentru rãutatea lor. Modul
nefavorabil cum erau apreciaþi în general este arãtat de întrebarea lui
Natanael.”– Hristos, Lumina lumii, pg.49.
„Filip l-a chemat pe Natanael. Acesta din urmã fusese în gloatã când
Ioan Botezãtorul a indicat la Isus ca la Mielul lui Dumnezeu. Când a privit la
Isus, Natanael a fost dezamãgit. Putea acest om, care purta semnele muncii
ºi ale sãrãciei, sã fie Mesia? Totuºi, Natanael nu putea hotãrî sã-L respingã
pe Isus, fiindcã solia lui Ioan adusese convingere în inima lui…
Filip nu s-a angajat în nici o controversã. El a zis: ‚Vino ºi vezi.’Isus l-a
vãzut pe Natanael venind la El ºi a spus despre el: ‚Iatã un israelit în care nu
este vicleºug!’ Surprins, Natanael exclamã: ‚De unde mã cunoºti?’ Isus a
rãspuns ºi i-a zis: ‚Te-am vãzut înainte sã te cheme Filip, când erai sub
smochin.’ (Ioan 1:46-48).
A fost suficient. Duhul Sfânt care dãduse mãrturie lui Natanael în
rugãciunea lui solitarã sub smochin îi vorbea acum prin cuvintele lui Isus.
Deºi se îndoise ºi cedase într-o oarecare mãsurã prejudecãþilor, Natanael a
venit la Hristos cu o dorinþã sincerã dupã adevãr, ºi acum dorinþa lui era
satisfãcutã. Credinþa Lui trecea dincolo de aceea a aceluia care-L adusese
la Isus. El a rãspuns ºi a zis: ‚Învãþãtorule, Tu eºti Fiul lui Dumnezeu; Tu eºti
Împãratul lui Israel’ (versetul 49).”– Ibid., pg.101.
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5. UN CER DESCHIS
a. Ce fãgãduinþã i-a fãcut Hristos lui Natanael? Ioan 1:50,51.

b. Care este semnificaþia fãgãduinþei lui Hristos?

„[Ioan 1:50,51 citat.] Aici Hristos spune de fapt: Pe malul Iordanului
cerurile s-au deschis ºi Duhul a coborât ca un porumbel asupra Mea. Acea
scenã a fost doar un semn cã Eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Dacã credeþi în
Mine ca atare, credinþa voastrã va fi învioratã. Veþi vedea cã cerul este
deschis ºi nu se va mai închide niciodatã. Eu l-am deschis pentru voi. Îngerii
lui Dumnezeu urcã, purtând rugãciunile celor nevoiaºi ºi necãjiþi la Tatãl de
sus ºi coboarã, aducând binecuvântare ºi speranþã, curaj, ajutor ºi viaþã, la
copiii oamenilor.”– Hristos, Lumina lumii, pg.103.
c. Ce stã la dispoziþia acelora care-L acceptã pe Isus ca Mântuitor
al lor ºi care devine povara lor? Ioan 4:14,15; Apocalipsa 22:17.

„Când cineva a primit adevãrul cu iubire, el va manifesta aceasta în
modul convingãtor al purtãrii sale ºi în tonul vocii sale. El face de cunoscut
ceea ce el însuºi a auzit, a vãzut ºi a pipãit din cuvântul vieþii, pentru ca alþii
sã poatã avea pãrtãºie cu el prin cunoºtinþa lui Hristos. Mãrturia Sa, de pe
buze atinse cu un cãrbune aprins de pe altar, este adevãr pentru inima receptivã
ºi lucreazã sfinþirea asupra caracterului.”– Hristos, lumina lumii, pg.102.

Vineri

9 iulie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1.
2.
3.
4.
5.
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Care a fost, conform profeþiei, misiunea lui Ioan Botezãtorul ?
Cum a prezis profeþia naºterea ºi misiunea lui Isus?
Ce calitãþi lãudabile au manifestat primii ucenici?
Descrieþi convertirea lui Natanael.
Ce înseamnã expresia „de acum încolo veþi vedea cerul deschis”?
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Sabat, 17 iulie 2004
s.a. 20:55

Nunta din Cana
„Mama Lui a zis servilor: ‚Sã faceþi tot ce vã va zice’.” (Ioan 2:5)
„Isus a început lucrarea de reformã venind într-o apropiatã împreunãsimþire cu omenirea.”– Hristos, Lumina lumii, pg.108.
Recomandare pentru studiu: Hristos, Lumina lumii, pg.104-110.
Temperanþa, pg.97,98 eng.

Duminică

11 iulie

1. ÎNCEPUTUL LUCRÃRII LUI HRISTOS
a. Unde ªi-a început Isus lucrarea Sa pe pãmânt? Ioan 2:1,2.

„Isus nu ªi-a început lucrarea prin vreo lucrare mare înaintea Sinedriului
la Ierusalim. La o adunare familialã într-un mic sat galilean, puterea Sa a
fost folositã pentru a adãuga la bucuria unei sãrbãtori de nuntã. Astfel El ªia arãtat înþelegerea faþã de oameni ºi El doreºte sã lucreze pentru fericirea
lor. În pustia ispitirii El Însuºi bãuse din paharul durerii. El a venit sã dea
oamenilor paharul binecuvântãrii, ºi sã sfinþeascã prin binecuvântarea Lui
relaþiile vieþii omeneºti.”– Hristos, Lumina lumii, pg.104.
b. Ce s-a întâmplat cu mult înainte de sfârºitul nunþii? Ioan 2:3.

„Era obiceiul timpului ca sãrbãtorile de cãsãtorie sã continue timp de
câteva zile. Cu aceastã ocazie, înainte de încheierea sãrbãtorii, s-a constatat
cã proviziile de vin se terminaserã. Aceastã descoperire a provocat multã
nedumerire ºi pãrere de rãu. Era un lucru neobiºnuit sã lipseascã vinul la
ocazii festive ºi lipsa lui pãrea sã indice o lipsã a ospitalitãþii.”– Hristos, Lumina
lumii, pg.105.
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2. HRISTOS ªI MAMA LUI
a. Care a fost rãspunsul lui Isus cãtre mama Lui? Ioan 2:4.

„Ca rudã a pãrþilor, Maria a ajutat la organizarea sãrbãtorii, ºi ea I-a
spus acum lui Isus: ‚Nu mai au vin.’ Aceste cuvinte erau o sugestie cã El
putea sã le satisfacã nevoia lor. Dar Isus a rãspuns: ‚Ce am Eu a face cu
tine, femeie? Ceasul Meu n-a sosit încã.’ (Ioan 2:3,4).
Acest rãspuns nepoliticos, cum ne pare nouã, nu exprima rãcealã sau
lipsã de politeþe. Forma de adresare a Mântuitorului faþã de mama Lui era în
concordanþã cu obiceiul oriental. Ea era folositã faþã de persoane faþã de
care se dorea sã se arate respect. Fiecare act al vieþii timpurii a lui Hristos
a fost în armonie cu învãþãtura pe care El Însuºi a dat-o: ‚Cinsteºte pe tatãl
tãu ºi pe mama ta’ (Exodul 20:12). Pe cruce, în ultimul Sãu act de duioºie
faþã de mama Lui, Isus i S-a adresat din nou în acelaºi mod, când a lãsat-o
în grija celui mai iubit ucenic al Sãu. Atât la nuntã, cât ºi pe cruce, iubirea
exprimatã în ton, privire ºi manierã dãdea sens cuvintelor Sale.”– Hristos,
Lumina lumii, pg. 105.

b. Ce a spus mama lui Hristos servilor ºi care este aplicaþia acestor
cuvinte astãzi? Ioan 2:5.

„Când oaspeþii se adunã, mulþi par sã fie preocupaþi cu o temã de un
interes captivant. O agitaþie stãpânitã cuprinde grupul de oameni. Mici grupuri
discutã laolaltã în tonuri nerãbdãtoare, dar liniºtite, ºi priviri curioase se
îndreaptã spre Fiul Mariei. Când Maria a auzit mãrturia ucenicilor cu privire
la Isus, ea a fost bucuratã de asigurarea cã speranþele ei îndelung cultivate
nu au fost deºarte. Totuºi, ea ar fi fost mai mult decât un om dacã nu ar fi
amestecat cu aceastã bucurie sfântã o urmã de fireascã mândrie maternã.
Când a vãzut multele priviri îndreptate spre Isus, ea a dorit mult ca El sã
dovedeascã grupei de oameni cã era într-adevãr Onoratul lui Dumnezeu.
Ea spera cã avea sã se iveascã o ocazie ca El sã sãvârºeascã vreo minune
înaintea lor.”– Hristos, Lumina lumii, pg.105.
„Demnitatea lui Hristos ºi slujba Lui constau în a impune asemenea
condiþii cum doreºte… Dumnezeu a oferit ajutor divin pentru toate situaþiile
de urgenþã la care resursele noastre omeneºti nu le pot face faþã.”– Testimonies,
vol.6, pg. 382.
16
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3. PRIMA MINUNE
a. Ce le-a spus Isus servilor la nuntã sã facã? Ioan 2:6-8.

„Lângã uºã erau ºase mari vase de piatrã pentru apã ºi Isus a poruncit
servilor sã le umple cu apã ºi aºa au fãcut. Atunci, întrucât era nevoie de vin
pentru folosinþã imediatã, El a spus: ‚Scoateþi acum ºi duceþi nunului’ (Ioan
2:8). În locul apei cu care fuseserã umplute vasele, a curs vin.”– Hristos,
Lumina lumii, pg.106.

b. Care a fost reacþia nunului? Ioan 2:9,10.

„Nici nunul, nici oaspeþii nu ºtiau cã se terminaserã proviziile de vin.
Gustând ceea ce au adus servii, nunul a gãsit cã era de o calitate superioarã
la tot ce bãuse el vreodatã pânã atunci ºi foarte diferit de cel servit la începutul
sãrbãtorii. Întorcându-se spre mire, el a spus: „Orice om pune vinul bun la
început; ºi când oamenii au bãut bine, atunci îl pune ºi pe acela mai rãu; dar
tu ai pãstrat vinul bun pânã acum’. (Ioan 2:10).
Dupã cum oamenii pun mai întâi vinul bun ºi apoi cel care este mai rãu,
tot la fel face ºi lumea aceasta cu darurile ei. Ceea ce oferã ea poate plãcea
ochiului ºi fascina simþurile, dar se dovedeºte a fi nesatisfãcãtor. Vinul se
transformã în amãrãciune ºi veselia în posomorâre. Ceea ce s-a început cu
cântece ºi veselie sfârºeºte cu istovire ºi dezgust. Însã darurile lui Isus sunt
totdeauna proaspete ºi noi. Ospãþul pe care El îl pregãteºte pentru suflet nu
înceteazã niciodatã sã dea satisfacþie ºi bucurie. Fiecare nou dar creºte
capacitatea primitorului de a aprecia binecuvântãrile Domnului ºi a se bucura
de ele. El dã har dupã har. Proviziile Sale nu se terminã. Dacã rãmâneþi în
El, faptul cã primiþi astãzi un dar bogat asigurã primirea unui dar ºi mai bogat
mâine. Cuvintele lui Isus cãtre Natanael exprimã legea procedurii lui
Dumnezeu cu copiii credinþei. Cu fiecare descoperire proaspãtã a iubirii
Sale, El declarã inimii receptive: ‚Dacã crezi vei vedea lucruri mai mari
decât acestea.’ (Ioan 1:50)”– Hristos, Lumina lumii, pg.106.
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4. VINUL BUN
a. Ce fel de vin a oferit Hristos? Isaia 65:8.

„Vinul pe care l-a oferit Hristos pentru ospãþ ºi pe care l-a dat ucenicilor
ca simbol al propriului Sãu sânge, era must curat de struguri. La acesta se
referã profetul Isaia când vorbeºte despre vinul cel nou ‚în ciorchine’, ºi
zice: ‚Nu-l strica, cãci este o binecuvântare în el.’ (Isaia 65:8).”– Hristos,
Lumina lumii, pg.107.

b. Ce a spus Hristos, prin înþeleptul, cu privire la vinul fermentat?
Proverbele 20:1; 23:29-32.

„Hristos a fost Acela care în Vechiul Testament a dat lui Israel avertizarea:
‚Vinul este batjocoritor ºi bãutura tare este gãlãgioasã: ºi oricine este amãgit
de aceasta nu este înþelept.’ (Proverbele 20:1). ªi El Însuºi nu a oferit o
asemenea bãuturã. Satana îi ispiteºte pe oameni sã îngãduie ceea ce va
înceþoºa raþiunea ºi va amorþi percepþiile spirituale, dar Hristos ne învaþã sã
aducem natura inferioarã în supunere. Întreaga Lui viaþã a fost un exemplu
de tãgãduire de sine. Pentru a zdrobi puterea apetitului, El a suferit pentru
noi cel mai sever test pe care natura umanã îl putea îndura. Hristos a fost
Acela care a rânduit ca Ioan Botezãtorul sã nu bea nici vin, nici bãuturã
tare. El a fost Acela care a poruncit o abstinenþã similarã soþiei lui Manoah.
ªi El a pronunþat un blestem asupra omului care va pune sticla pe buzele
semenului sãu. Hristos nu ªi-a contrazis propria învãþãturã. Vinul nefermentat
pe care l-a oferit pentru oaspeþii la nuntã era o bãuturã sãnãtoasã ºi
înviorãtoare. Efectul lui era acela de a aduce gustul în armonie cu un apetit
sãnãtos.”– Hristos, Lumina lumii, pg.107.
„Orice suflet sã-ºi aminteascã faptul cã se aflã sub obligaþii sacre faþã
de Dumnezeu de a face tot ce poate mai bine pentru semenii sãi. Cât de
atent ar trebui sã fie fiecare pentru a nu trezi dorinþa dupã stimulente…
Multe incidente mi-au atras atenþia, în care prin sfaturi simple bãrbaþii ºi
femeile au devenit sclavii obiceiului de a bea. Medicii sunt responsabili pentru
mulþi care au devenit alcoolici. ªtiind ce va face bãutura pentru cei care o
iubesc, ei ºi-au asumat responsabilitatea de a o prescrie pacienþilor lor. Dacã
ar gândi de la cauzã la efect, ar ºti cã stimulentele au acelaºi efect asupra
fiecãrui organ al corpului cum au asupra întregului om. Ce scuzã pot aduce
medicii pentru influenþa pe care au exercitat-o fãcând din taþi ºi mame
beþivi?”– The Review and Herald, 29 mai 1894.
18
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5. HRISTOS LAADUNÃRI SOCIALE
a. Ce obiective au fost atinse prin prezenþa lui Hristos la sãrbãtoarea
nunþii din Cana? Ioan 2:11.

b. Ce a demonstrat Hristos prin lucrarea Lui? Matei 11:29.

„Lucrarea lui Hristos era într-un contrast vãdit cu aceea a bãtrânilor
iudei. Consideraþia lor pentru tradiþie ºi formalismul lor au nimicit orice
adevãratã libertate de gândire sau acþiune. Ei trãiau într-o continuã fricã de
întinare. Pentru a evita contactul cu ce era ‚necurat’, ei se þineau mai presus
nu doar de pãgâni, ci ºi de majoritatea celor din propriul lor popor, fãrã sã
caute beneficiul lor sau sã le câºtige prietenia. Ocupându-se constant cu
aceste chestiuni, ei ºi-au pipernicit minþile ºi ºi-au îngustat perspectiva vieþii.
Exemplul lor încuraja egoismul ºi intoleranþa între toate clasele de oameni.
Isus a început lucrarea de reformã venind într-o înþelegere apropiatã cu
omenirea. În timp ce da pe faþã cea mai mare reverenþã faþã de legea lui
Dumnezeu, El mustra pietatea pretenþioasã a fariseilor ºi cãuta sã dãrâme
barierele care despãrþeau diferitele clase ale societãþii, ca sã-i poatã aduce
pe oameni laolaltã ca ºi copii ai unei familii. Participarea Lui la sãrbãtoarea
nunþii era destinatã a fi un pas în vederea realizãrii acestui fapt…
O cãsãtorie iudaicã era o ocazie impresionantã ºi bucuria ei nu-i displãcea
Fiului omului. Participând la aceastã sãrbãtoare, Isus a cinstit cãsãtoria ca
pe o instituþie divinã.”– Hristos, Lumina lumii, pg.108.

Vineri

16 iulie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1. Ce roade spirituale a adus minunea lui Isus din Cana?
2. Ce însemnãtate aveau cuvintele adresate de Isus mamei Sale: „Ce am Eu a
face cu tine, femeie?”
3. De ce a manifestat nunul surprindere?
4. Ce fel de vin este un simbol potrivit al sângelui lui Hristos?
5. Care a fost scopul lui Isus prin prezenþa Lui la adunãri sociale?
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Lecþia 4

Sabat, 24 iulie 2004
s.a. 20:49

Templul
„Domnul este în templul Lui cel sfânt; tot pãmântul sã tacã
înaintea Lui.” (Habacuc 2:20).
„Spaþiului bisericii ar trebui sã i se acorde o reverenþã sfântã.”
Testimonies, vol.5, pg.488.
Recomandare pentru studiu: Hristos, Lumina lumii, pg.111-119. (În templul Sãu)

Testimonies, vol.5, pg.485-495. (Purtarea în
casa lui Dumnezeu).

Duminică

18 iulie

1. TEMPLUL PÂNGÃRIT
a. Ce stare predomina în templul de la Ierusalim la începutul lucrãrii
pãmânteºti a lui Hristos? Ioan 2:13,14.

„Comercianþii cereau preþuri exorbitante pentru animalele vândute ºi
împãrþeau profitul lor cu preoþii ºi conducãtorii, care se îmbogãþeau astfel pe
cheltuiala poporului. Închinãtorii fuseserã învãþaþi sã creadã cã dacã nu aduceau
jertfe, binecuvântarea Domnului nu avea sã rãmânã peste copiii ºi pãmânturile
lor.Astfel se putea obþine un preþ mare pentru animale; fiindcã, dupã ce ajungeau
aºa departe, oamenii nu voiau sã se întoarcã la cãminele lor fãrã a sãvârºi acel
act de devoþiune pentru care veniserã.”– Hristos, Lumina lumii, pg.111.
„În pângãrirea ºi curãþarea templului avem o lecþie pentru acest timp.
Acelaºi spirit care exista între evrei, conducându-i sã punã câºtigul în locul
evlaviei ºi pompa exterioarã în locul curãþiei interioare, este un blestem pentru
lumea creºtinã de astãzi. El se rãspândeºte ca o leprã întinãtoare între pretinºii
închinãtori la Dumnezeu. Lucrurile sfinte sunt coborâte la acelaºi nivel cu
lucrurile deºarte ale lumii. Viciul este luat drept virtute ºi neprihãnirea drept
crimã. Afacerile vremelnice sunt amestecate cu închinarea lui Dumnezeu.
Stoarcerea ºi specula sunt practicate de cãtre acei care pretind a fi servii
Celui Prea Înalt.”– The Spirit of Prophecy, vol.2, pg.123.
b. Ce efect a avut acest comerþ nelegiuit asupra serviciilor
templului? Ezechiel 22:26 p.p.
20
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2. REVERENÞÃ ÎN CASA LUI DUMNEZEU
a. Cum considerã Dumnezeu locul în care Îºi manifestã prezenþa?
Exodul 3:1-5.

b. Cum ar trebui sã ne purtãm în casa lui Dumnezeu ºi în prezenþa
Lui divinã? Habacuc 2:20.

c. Ce poruncã a dat Domnul când S-a coborât pe Muntele Sinai?
Exodul 19:12,13.

„Când Domnul S-a coborât pe muntele Sinai, locul a fost consacrat de
prezenþa Lui. Lui Moise i s-a poruncit sã punã o îngrãditurã în jurul muntelui ºi
sã-l sfinþeascã ºi cuvântul Domnului a fost auzit ca avertizare: ‚Sã nu cumva
sã vã suiþi pe munte sau sã vã atingeþi de poalele lui. Oricine se va atinge de
munte, va fi pedepsit cu moartea. Nici o mânã sã nu se atingã de el; ci oricine
se va atinge, sã fie omorât cu pietre, sau strãpuns cu sãgeþi: dobitoc sau om, nu
va trãi.’ (Exodul 19:12,13). Astfel a fost învãþatã lecþia cã oriunde Îºi manifestã
Dumnezeu prezenþa, locul acela este sfânt. Spaþiul templului lui Dumnezeu ar
fi trebuit privit ca sfânt.”– Hristos, Lumina lumii, pg.112.
„Este prea adevãrat cã reverenþa pentru casa lui Dumnezeu este pe
cale de dispariþie. Lucrurile ºi locurile sfinte nu sunt considerate ca atare;
cele sfinte ºi înãlþate nu sunt apreciate. Nu existã o cauzã pentru lipsa evlaviei
aprinse în familiile noastre? Nu se întâmplã aceasta fiindcã înaltul stindard al
religiei este târât prin þãrânã? Dumnezeu a dat poporului Sãu din vechime
reguli de ordine perfecte ºi exacte. S-a schimbat caracterul Sãu? Nu este El
marele ºi puternicul Dumnezeu care domneºte în cerul cerurilor? Nu ar fi
bine pentru noi sã citim adesea îndrumãrile date de Dumnezeu Însuºi evreilor,
pentru ca noi, care avem lumina adevãrului glorios strãlucind asupra noastrã,
sã le putem imita reverenþa pentru casa lui Dumnezeu? Noi avem motive
abundente de a pãstra un spirit arzãtor ºi devotat în închinarea lui Dumnezeu.
Avem motive sã fim chiar mai recunoscãtori ºi plini de reverenþã în închinarea
noastrã decât erau iudeii. Dar un vrãjmaº este la luptã pentru a ne nimici
credinþa în sfinþenia închinãrii creºtine…
Simþul moral al închinãtorilor din sanctuarul sfânt al lui Dumnezeu trebuie
sã fie înalt, rafinat, sfinþit.”– Testimonies, vol.5, pg.490,491.
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3. TEMPLUL, O PARABOLÃ
a. Care a fost scopul lui Dumnezeu în stabilirea sanctuarului Sãu în
mijlocul poporului Sãu? Exodul 25:8.

„Templul, ridicat pentru locuirea Prezenþei divine, era destinat sã fie o
parabolã pentru Israel ºi pentru lume. Din veacurile veºnice a fost scopul lui
Dumnezeu ca orice fiinþã creatã, de la serafimul strãlucitor ºi sfânt ºi pânã
la om, sã fie un templu pentru locuirea în el a Creatorului.”– Hristos, Lumina
lumii, pg.113,114.

b. Ce înseamnã faptul cã suntem templul lui Dumnezeu? 1 Corinteni
3:16,17; Isaia 57:15.

„Din pricina pãcatului, omenirea a încetat sã mai fie un templu pentru
Dumnezeu. Întunecatã ºi întinatã de rãu, inima omului nu mai descoperea
slava Celui Divin. Dar, prin întruparea Fiului lui Dumnezeu, scopul Cerului
este împlinit. Dumnezeu locuieºte în omenire ºi prin harul mântuitor inima
omului devine iarãºi templul Sãu.”– Hristos, Lumina lumii, pg.115.
„Printr-o foarte frumoasã ºi impresionantã ilustraþie, Cuvântul lui
Dumnezeu aratã consideraþia pe care El o pune asupra organismului fizic ºi
responsabilitatea care zace asupra noastrã, de a-l pãstra în cea mai bunã
stare: ‚Nu ºtiþi cã trupul vostru este templul Duhului Sfânt care este în voi,
pe care-l aveþi de la Dumnezeu? ªi cã voi nu sunteþi ai voºtri?’ ‚Dacã
pângãreºte cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu;
cãci templul lui Dumnezeu este sfânt, ºi aºa sunteþi voi’ (1 Corinteni 6:19
u.p.; 3:17).
Copiii sã fie impresionaþi de gândul cã trupul este un templu în care
Dumnezeu doreºte sã locuiascã, cã trebuie pãstrat curat, locul celor mai
înalte ºi nobile gânduri. Când, pe parcursul studierii fiziologiei, ei vãd cã sunt
într-adevãr ‚o fãpturã aºa de minunatã’ (Ps.139:14), ei vor fi inspiraþi cu
reverenþã. În loc de a pãta lucrarea mâinilor lui Dumnezeu, ei vor avea
ambiþia de a face tot ce le stã în putinþã pentru a împlini planul glorios al
Creatorului. Astfel ei vor ajunge sã considere ascultarea de legile sãnãtãþii
nu ca o chestiune de sacrificiu sau tãgãduire de sine, ci, aºa cum este în
realitate, un privilegiu ºi o binecuvântare inestimabilã.”– Educaþia, pg.170.
„Este o datorie de a ºti cum sã se pãstreze trupul în cea mai bunã stare
de sãnãtate ºi este o datorie sfântã de a trãi la înãlþimea luminii pe care a
dat-o Domnul plin de îndurare.”– Testimonies, vol.2, pg.64.
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4. ISUS CURÃÞÃ TEMPLUL
a. Care a fost reacþia lui Hristos faþã de profanarea templului? Ioan
2:15,16.

„Când a intrat în templu, Isus a vãzut întreaga scenã. El a vãzut
tranzacþiile necinstite. El a vãzut strâmtorarea celor sãraci, care credeau cã
fãrã vãrsare de sânge nu exista iertare pentru pãcatele lor. El a vãzut curtea
din afarã a Templului Sãu transformatã într-un loc de comerþ nesfânt. Spaþiul
sfânt devenise un mare loc de târg…
Coborând încet scãrile ºi ridicând biciul din corzi luat la intrarea în acel
loc, El porunceºte grupei de negustori sã plece din templu. Cu un zel ºi o
severitate pe care nu le-a mai manifestat pânã atunci, El rãstoarnã mesele
schimbãtorilor de bani. Monezile cad, rãsunând ascuþit pe pavajul de
marmurã. Nimeni nu îndrãzneºte sã-I punã la îndoialã autoritatea. Nimeni
nu îndrãzneºte sã se opreascã pentru a-ºi strânge câºtigul nedrept. Isus nu-i
loveºte cu biciul de corzi, dar în mâna Lui acel simplu bici pare grozav ca o
sabie de foc. Slujbaºii templului, preoþii speculanþi, intermediarii ºi negustorii
de vite cu oile ºi boii lor se grãbesc sã plece din acel loc cu un singur gând,
de a scãpa de condamnarea prezenþei Sale.”– Hristos, Lumina lumii, pg.113.
b. Care este amploarea actului lui Hristos de curãþire a templului?
Maleahi 3:1-3.

„În curãþirea templului, Isus Îºi anunþa misiunea ca Mesia ºi începânduªi lucrarea … Dumnezeu dorea ca templul de la Ierusalim sã fie un martor
continuu la înaltul destin deschis fiecãrui suflet. Dar evreii nu înþeleseserã
semnificaþia clãdirii pe care o priveau cu atât de multã mândrie. Ei nu s-au
predat ca temple sfinte pentru Duhul Sfânt. Curþile templului din Ierusalim,
pline de tumultul traficului nesfinþit reprezentau foarte fidel templul inimii,
pângãrit de prezenþa patimii senzuale ºi a gândurilor nesfinte. Prin curãþirea
templului de cumpãrãtorii ºi vânzãtorii lumii, Isus anunþa misiunea Sa de a
curãþa inima de întinãciunea pãcatului – de dorinþele pãmânteºti ºi plãcerile
egoiste, precum ºi de obiceiurile rele care întineazã sufletul.”– Hristos, Lumina
lumii, pg.113,114.
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5. CURÃÞIND TEMPLUL VIU
a. Ce nu pot realiza oamenii prin propriile lor eforturi? Ieremia
2:22; 13:22; Iov 14:4.

„Nimeni nu poate scoate prin propria lui putere relele care au pus stãpânire
pe inima lui.”– Hristos, Lumina lumii, pg.115.
b. Ce intenþioneazã Domnul sã facã cu noi ºi pentru noi? Ezechiel
36:25-27; Zaharia 3:3-5.

„Numai Hristos poate curãþa templul sufletului. Dar El nu va intra cu
forþa. El nu vine în inimã ca în templul din vechime; ci El zice: ‚Iatã, Eu stau
la uºã ºi bat; dacã ascultã cineva glasul Meu ºi deschide uºa, voi intra la el.’
(Apocalipsa 3:20). El va veni, nu doar pentru o zi; cãci El zice: ‚Voi locui în
ei ºi voi umbla cu ei; …ºi ei vor fi poporul Meu.’ ‚El va supune nelegiuirile
noastre ºi Tu vei arunca toate pãcatele lor în adâncul mãrii’ (2 Corinteni
6:16; Mica 7:19). Prezenþa Lui va curãþa ºi sfinþi sufletul, aºa încât sã poatã
fi un templu sfânt pentru Domnul ºi ‚o locuinþã a lui Dumnezeu prin Duhul’
(Efeseni 2:21,22).”– Hristos, Lumina lumii, pg.115.
„În timp ce Isus slujeºte în sanctuarul de sus, El este încã prin Spiritul
Sãu slujitorul bisericii de pe pãmânt.” Ibid., pg.119.
„Eu chem pe oricine pretinde a fi un fiu al lui Dumnezeu sã nu uite
niciodatã acest mare adevãr, cã avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu în noi,
pentru a ajunge la cer ºi de lucrarea lui Hristos în exteriorul nostru pentru a
ne da dreptul la moºtenirea nemuritoare.”– Mãrturii pentru predicatori,
pg.385,386.

Vineri

23 iulie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1.
2.
3.
4.
5.
24

Cine au fost conducãtorii comerþului nelegiuit din templu?
Care ar trebui sã fie atitudinea oricui vine la Dumnezeu?
Ce semnificaþie spiritualã avea templul de la Ierusalim?
Ce a anunþat Hristos prin curãþirea templului?
Cine este singurul care poate curãþa inima omeneascã?
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Sabat, 31 iulie 2004
s.a. 20:41

Nicodim (I)
„Adevãrat, adevãrat îþi spun cã dacã nu se naºte cineva din nou,
cu nici un chip nu va vedea împãrãþia lui Dumnezeu.” (Ioan 3:3).
„Izvorul inimii trebuie sã fie curãþit, înainte ca fluviile sã poatã deveni
curate. Acela care încearcã sã ajungã la cer prin propriile sale fapte de
þinere a legii, încearcã o imposibilitate.”– Hristos, Lumina lumii, pg.123.
Recomandare pentru studiu: Hristos, Lumina lumii, pg.120-123.
Calea cãtre Hristos, pg.23-36.

Duminică

25 iulie

1. UN CONDUCÃTOR IUDAIC
a. Cine era Nicodim ºi ce poziþie ocupa El? Ioan 3:1.

„Nicodim deþinea o poziþie înaltã de încredere în naþiunea iudaicã. El era
foarte educat ºi poseda talente extraordinare ºi era un onorat membru al
consiliului naþional. Împreunã cu alþii, el fusese miºcat de învãþãtura lui Isus.
Deºi era bogat, învãþat ºi onorat, el fusese în mod ciudat atras de Nazarineanul
umil. Lecþiile care veneau de pe buzele Mântuitorului îl impresionaserã foarte
mult ºi el dorea sã înveþe mai mult despre aceste adevãruri minunate.”–
Hristos, Lumina lumii, pg.120.

b. Cum era privit Nicodim de cãtre popor? Ioan 3:10.

„[Nicodim] era un fariseu strict ºi se mândrea cu faptele sale bune. El
era foarte apreciat pentru binefacerile sale ºi pentru generozitatea sa în
susþinerea serviciului templului ºi se simþea sigur de favoarea lui Dumnezeu.”–
Hristos, Lumina lumii, pg.121.

„Omul acesta era bogat ºi onorat de iudei. El era renumit în tot Ierusalimul
pentru bogãþia sa, pentru educaþia ºi bunãvoinþa sa, ºi în special pentru
generozitatea darurilor sale pentru îndeplinirea serviciilor sfinte de la templu.”–
The Spirit of Prophecy, vol.2, pg.126.
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2. O DISCUÞIE PARTICULARÃ
a. Când a mers Nicodim sã caute sã-L întâlneascã pe Isus ºi de ce?
Ioan 3:2 p.p.

„Când s-a lãsat noaptea, Isus, palid de istovirea muncii Sale îndelungate,
a cãutat retragere ºi odihnã pe Muntele Mãslinilor. Aici L-a gãsit Nicodim ºi
i-a solicitat o întrevedere.”– The Spirit of Prophecy, vol.2, pg.126.
[Nicodim] dorea mult o discuþie cu Isus, dar ezita sã-L caute pe faþã. Ar
fi fost prea umilitor pentru un conducãtor al evreilor sã recunoascã faptul cã
este interesat de un învãþãtor încã atât de puþin cunoscut pe atunci. ªi dacã
aceastã vizitã avea sã ajungã la cunoºtinþa Sinedriului, aceasta ar fi atras
batjocura ºi condamnarea din partea acestora. El s-a hotãrât la o întâlnire în
tainã, scuzând aceasta pe baza faptului cã dacã ar fi mers pe faþã, alþii i-ar fi
putut urma exemplul. Aflând prin cãutãri speciale locul de retragere al
Mântuitorului în Muntele Mãslinilor, el a aºteptat pânã când cetatea era
adormitã ºi apoi L-a cãutat.”– Hristos, Lumina lumii, pg.120,121.
„Când a vãzut faptele minunate ale lui Hristos, a fost cuprins de
convingerea cã Acesta era Trimisul lui Dumnezeu. Prea mândru pentru a
recunoaºte pe faþã cã ar simpatiza cu Învãþãtorul galilean, el a cãutat o
întrevedere secretã.”– Faptele Apostolilor, pg.77.
„Nicodim i-a relatat lui Ioan istoria acelei discuþii, iar pana inspiratã a
acestuia a consemnat-o pentru învãþãtura a milioane de oameni. Adevãrurile
vitale învãþate aici sunt la fel de importante astãzi, cum au fost în acea
noapte solemnã în muntele umbrit.”– The Spirit of Prophecy, vol.2, pg.136.
b. Cum ºi-a început Nicodim discuþia cu Isus? Ioan 3:2.

„În prezenþa lui Hristos, Nicodim simþea o ciudatã timiditate, pe care
cãuta s-o ascundã sub un aer de calm ºi demnitate. ‚Învãþãtorule,’ spuse el,
‚ºtim cã eºti un învãþãtor venit de la Dumnezeu; cãci nici un om nu poate
face minunile pe care le faci Tu, dacã nu este Dumnezeu cu el’. (Ioan 3:2).
Vorbind despre darurile rare ale lui Hristos ca Învãþãtor ºi de asemenea
despre puterea Sa minunatã de a sãvârºi minuni, el spera sã-ºi paveze calea
pentru discuþia sa. Cuvintele Sale erau destinate sã exprime încredere ºi sã
invite la aceasta; dar în realitate ele exprimau necredinþã. El nu-L recunoºtea
pe Isus ca fiind Mesia, ci doar ca pe un învãþãtor trimis de Dumnezeu.”–
Hristos, Lumina lumii, pg.121.
26
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3. NAªTEREA DIN NOU (I)
a. Ce limbaj figurat a folosit Hristos pentru a ilustra convertirea?
Ioan 3:3.

„În loc de a recunoaºte acest salut, Isus ªi-a îndreptat privirea asupra
vorbitorului, ca ºi când i-ar fi citit sufletul. În înþelepciunea Sa infinitã, El
vedea înaintea Lui un cãutãtor dupã adevãr. El cunoºtea scopul acestei vizite,
ºi, cu o dorinþã de a adânci convingerea ce era deja în mintea ascultãtorului
Sãu, El a trecut direct la subiect, spunându-i cu solemnitate ºi totuºi amabil:
‚Adevãrat, adevãrat îþi spun cã dacã un om nu se naºte de sus, nu poate
vedea împãrãþia lui Dumnezeu.’ (Ioan 3:3 u.p.)” – Hristos, Lumina lumii,
pg.121.

b. Care este importanþa cuvintelor lui Hristos? Ioan 3:5-8.

„Nicodim venise la Domnul gândindu-se sã intre în vorbã cu El, dar Isus ia descoperit temelia principiilor adevãrului. El i-a spus lui Nicodim: nu de
cunoºtinþã teoreticã ai atâta nevoie, cât de o regenerare spiritualã. Nu ai atâta
nevoie de a-þi fi satisfãcutã curiozitatea, cât de o inimã nouã. Trebuie sã primeºti
o viaþã nouã de sus înainte sã poþi aprecia lucrurile cereºti. Câtã vreme nu are
loc aceastã schimbare, fãcând toate lucrurile noi, nu va fi de nici un folos
mântuitor pentru tine a discuta cu Mine despre autoritatea ºi misiunea Mea.
Nicodim auzise predicarea lui Ioan Botezãtorul cu privire la pocãinþã ºi
botez ºi atrase atenþia poporului la Acela care avea sã boteze cu Duhul
Sfânt. El însuºi simþise cã exista o lipsã de spiritualitate între evrei ºi cã ei
erau controlaþi într-o mare mãsurã de bigotism ºi ambiþie lumeascã. El
sperase într-o stare de lucruri mai bunã la venirea lui Mesia. Totuºi, solia
cercetãtoare de inimi a lui Ioan Botezãtorul nu reuºise sã determine în el
convingerea de pãcat.”– Hristos, Lumina lumii, pg.121.
„Este un lucru sã accepþi într-un mod general agentul Duhului Sfânt ºi un
altul sã accepþi lucrarea Sa ca pe o chemare mustrãtoare la pocãinþã. Mulþi au
un fel de înstrãinare de Dumnezeu, o înþelegere a captivitãþii lor faþã de eu ºi
pãcat; ei fac eforturi în vederea reformei, dar nu rãstignesc eul. Ei nu se
predau cu totul în mâinile lui Hristos, cãutând putere divinã pentru a face voia
Lui. Ei nu sunt dispuºi sã fie modelaþi dupã asemãnarea divinã. Ei recunosc
într-un mod general nedesãvârºirile lor, dar nu renunþã la pãcatele lor specifice.
Cu fiecare faptã rea, vechea naturã egoistã câºtigã putere.”– Parabole, pg.30.
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4. NAªTEREA DIN NOU (II)
a. Când este o persoanã cu adevãrat nãscutã din nou? Ioan 1:12,13.

„Prin acest simplu fapt al credinþei în Dumnezeu, Duhul Sfânt a dat
naºtere unei noi vieþi în inima ta. Eºti ca un copil nãscut în familia lui
Dumnezeu ºi El te iubeºte cum Îl iubeºte pe propriul Sãu Fiu.”– Calea cãtre
Hristos, pg.52.

b. Ce înseamnã a fi nãscut din apã? Marcu 16:16 p.p.; Romani 6:3-5.

„[Ioan 3:5 citat.] Nicodim ºtia cã Hristos Se referea aici la botezul cu
apã ºi la reînnoirea inimii prin Duhul lui Dumnezeu. El era convins cã se afla
în prezenþa Aceluia pe care-L prezise Ioan Botezãtorul.”– Hristos, Lumina
lumii, pg.123.

„Hristos a fãcut din botez semnul intrãrii în împãrãþia Sa spiritualã. El a
fãcut din acesta o condiþie pozitivã pe care trebuie s-o satisfacã toþi acei
care doresc sã fie recunoscuþi ca fiind sub autoritatea Tatãlui, a Fiului ºi a
Duhului Sfânt. Înainte ca omul sã poatã afla un cãmin în bisericã, înainte de
a trece pragul împãrãþiei spirituale a lui Dumnezeu, el trebuie sã primeascã
pecetea numelui divin: ‚Domnul, neprihãnirea noastrã’ (Ieremia 23:6).
Botezul este cea mai solemnã renunþare la lume. Acei care sunt botezaþi
în întreitul nume al Tatãlui, Fiului ºi Duhului Sfânt, chiar la intrarea în viaþa
lor creºtinã declarã în mod public cã au pãrãsit serviciul lui Satan ºi au
devenit membri ai familiei regale, copii ai Împãratului ceresc. Ei au ascultat
porunca: ‚Ieºiþi din mijlocul lor ºi fiþi separaþi… ºi nu atingeþi nimic necurat.’
ªi pentru ei este împlinitã fãgãduinþa: ‚Vã voi primi ºi vã voi fi Tatã, iar voi
Îmi veþi fi fii ºi fiice, zice Domnul Atotputernic’. (2 Corinteni 6:17,18).”–
Testimonies, vol.6, pg.83,84. (sublinierea autorului).

„Acei care se supun la ceremonialul solemn al botezului se angajeazã
înaintea universului ceresc sã iasã din lume. Ei au luat poziþie sub stindardul
pãtat cu sânge al Prinþului Emanuel, ca sã fie împreunã lucrãtori cu Dumnezeu
ºi în aceastã calitate a face de cunoscut voia Lui acelora care pier în pãcat.
Ei trebuie sã cerceteze cu grijã Scripturile, simþind cã este de cea mai mare
importanþã pentru ei sã înþeleagã ce spune Domnul. Dupã ce au învãþat voia
Lui, ei trebuie s-o împlineascã din toatã inima, amintindu-ºi cã adevãrul este
sãmânþa pe care trebuie s-o semene pentru a secera o recoltã pentru
Dumnezeu.”– The Review and Herald, 19 septembrie 1907.
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29 iulie

5. PUTEREA LUI DUMNEZEU
a. Ce a spus Isus cu privire la cele douã naturi ale omului? Ioan 3:6.

„Ne este imposibil sã scãpãm singuri din adâncul de pãcat în care suntem
scufundaþi. Inimile noastre sunt rele ºi nu le putem schimba. ‚Cine poate
scoate un lucru curat dintr-unul necurat? Nimeni.’ Mintea fireascã este
vrãjmãºie împotriva lui Dumnezeu; cãci nu se supune legii lui Dumnezeu, ºi
nici nu poate sã se supunã’ (Iov 14:4; Romani 8:7). Educaþia, cultura,
exercitarea voinþei, efortul omenesc, toate îºi au sfera lor, dar aici sunt lipsite
de putere. Ele pot produce o corectitudine exterioarã a comportamentului,
dar nu pot schimba inima; nu pot curãþi izvoarele vieþii.”– Calea cãtre Hristos,
pg.18.

b. Prin ce mijloace poate fi realizatã naºterea din nou? Ioan 3:7,8.

„Trebuie sã existe o putere care lucreazã dinãuntru, o viaþã nouã de sus,
înainte ca oamenii sã poatã fi schimbaþi de la pãcat la sfinþenie. Acea putere
este Hristos. Numai harul Sãu poate trezi la viaþã facultãþile moarte ale
sufletului ºi sã îl atragã la Dumnezeu, la sfinþenie.
Mântuitorul a spus: ‚Dacã nu se naºte cineva de sus,’ dacã nu primeºte
o inimã nouã, noi dorinþe, scopuri ºi motive care duc la o viaþã nouã, ‚nu
poate vedea împãrãþia lui Dumnezeu’ (Ioan 3:3 u.p.) Ideea cã este necesar
doar sã se dezvolte binele care existã în mod natural în om este o amãgire
fatalã… Despre Hristos este scris: ‚În El era viaþa ºi viaþa era lumina
oamenilor’ – singurul ‚nume dat oamenilor sub soare, în care putem fi
mântuiþi’ (Ioan 1:4; Fapte 4:12).”– Calea cãtre Hristos, pg.18,19.

Vineri

30 iulie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1.
2.
3.
4.
5.

Cum se considera Nicodim din pricina faptelor sale bune?
În ce fel s-a comportat Nicodim în prezenþa lui Hristos?
Ce înseamnã a fi „nãscut din nou”?
Cum are loc naºterea din nou?
Unde începe adevãrata convertire – în interiorul sau în exteriorul unei
persoane?
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Darul Sabatului Întâi

Sabat, 7 august 2004

Institutul misionar al
celor douã lacuri
În timpul ultimilor patru ani
Darul Sabatului Întâi pentru
luna mai a fost dedicat ºcolilor
misionare ale Miºcãrii de
Reformã a Adventiºtilor de
Ziua a ªaptea din toatã lumea.
Continuându-ne concentrarea
asupra instituþiilor educaþionale,
în acest trimestru vom dedica acest
Dar Special al Sabatului Întâi pentru
ºcoala misionarã a Regiunii NordAmericane.
Fiind în funcþiune de un numãr de ani, ºcoala
a fost mutatã dintr-un loc în altul, din Missouri în
Colorado, apoi Pennsylvania, California ºi Tennessee ºi administratã în diferite
perioade de diferite Câmpuri ale Regiunii. Cu câþiva ani în urmã, aceste câmpuri din
Regiune (cuprinzând Statele Unite ale Americii ºi Canada) s-au unit pentru a fonda
o ºcoalã misionarã centralã cu o singurã structurã administrativã.
Rezultatul a fost o mare binecuvântare. În timpul când se tipãreºte aceastã
lecþie, aceastã ºcoalã, sub o nouã administrare, a promovat studenþi din treisprezece
state diferite ale Statelor Unite, ca ºi studenþi din Puerto Rico, Haiti ºi St. Lucia în
Caraibe. Mulþi dintre aceºti studenþi au continuat sã lucreze pentru bisericã în calitate
de misionari ºi administratori pe teritoriul Statelor Unite ºi pentru Conferinþa Generalã.
Unii dintre studenþi au fost trimiºi peste hotare ca misionari, pentru a întemeia lucrarea
în noi Misiuni. La cea de-a 19-a Sesiune de delegaþi a Conferinþei Generale þinutã în
Brazilia în 2003, patru dintre delegaþii din Regiunea Nord-Americanã erau absolvenþi
ai acestei ºcoli.
Acum este o mare nevoie de a îmbunãtãþi facilitãþile ºcolii ºi de a extinde
programul pentru a include o instruire ºi mai intensivã. Apelãm la fraþii ºi surorile din
toatã lumea sã contribuie cu generozitate la lucrarea acestei ºcoli misionare.
„Cu o astfel de oaste de lucrãtori cum ar putea oferi tinerii noºtri, educaþi
corespunzãtor, cât de curând ar putea fi dusã întregii lumi solia unui Mântuitor
rãstignit, înviat ºi care vine în curând!”
Consiliul de administraþie al ªcolii Misionare Nord-Americane
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Lecþia 6

Sabat, 7 august 2004
s.a. 20:32

Nicodim (II)
„Dupã cum Moise a înãlþat ºarpele în pustie, tot astfel trebuie sã
fie înãlþat ºi Fiul omului: Ca oricine crede în El sã nu piarã, ci sã aibã
viaþã veºnicã.” (Ioan 3:14,15).
„Sunt astãzi mii de oameni care trebuie sã înveþe acelaºi adevãr pe care
l-a învãþat Nicodim prin ºarpele înãlþat. Ei se bazeazã pe ascultarea lor de
legea lui Dumnezeu ca aceasta sã-i recomande favorii Sale. Când li se
porunceºte sã priveascã la Isus ºi sã creadã cã El îi mântuieºte doar prin
harul Sãu, ei exclamã: ‚Cum este posibil acest lucru?’”– Hristos, Lumina
lumii, pg.125.

Recomandare pentru studiu: Hristos, Lumina lumii, pg.123-126.
Calea cãtre Hristos, pg.37-41.

Duminică

1 august

1. ÎNDREPTÃÞIREA DE SINE
a. Cum se considera Nicodim ºi ce întrebare ironicã i-a pus lui Isus?
Ioan 3:4,9.

„În virtutea naºterii sale ca israelit, [Nicodim] se considera sigur de un
loc în împãrãþia lui Dumnezeu. El simþea cã n-ar avea nevoie de nici o
schimbare. De aici ºi surprinderea sa la cuvintele Mântuitorului. El a fost
iritat de aplicarea lor la sine. Mândria fariseului lupta împotriva dorinþei sincere
a cãutãtorului dupã adevãr. El se mira cã Hristos îi vorbea aºa cum îi vorbea,
nerespectându-i poziþia de conducãtor în Israel.”– Hristos, Lumina lumii, pg.121.
b. Cu ce se mândreau fariseii în zilele lui Hristos? Luca 18:9-12.

„Iudeii fuseserã primii chemaþi în via Domnului ºi din acest motiv erau
mândri ºi plini de îndreptãþire de sine. Ei considerau cã lungii lor ani de
servire îi îndreptãþeau sã primeascã o rãsplatã mai mare decât alþii. Nimic
nu era pentru ei mai exasperant decât vreo aluzie cã pãgânii urmau sã fie
admiºi cu privilegii egale cu ei în lucrurile lui Dumnezeu.”– Parabole, pg.320.
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Luni

2 august

2. LUCRAREA DUHULUI SFÂNT
a. Cum a ilustrat Isus lucrarea Duhului Sfânt asupra inimii omeneºti?
Ioan 3:8.

„Vântul este auzit printre ramurile copacilor, foºnind frunzele ºi florile;
totuºi este invizibil ºi nimeni nu ºtie de unde vine sau încotro se duce. Tot la
fel este ºi cu lucrarea Duhului Sfânt asupra inimii. Ea nu poate fi explicatã
mai mult decât pot fi explicate miºcãrile vântului. Cineva s-ar putea sã nu fie
în stare sã spunã exact timpul sau locul convertirii sale, sau sã prezinte toate
împrejurãrile acestui proces; dar aceasta nu dovedeºte cã persoana respectivã
nu este convertitã. Printr-un agent nevãzut ca vântul, Hristos lucreazã în
mod constant asupra inimii.”– Hristos, Lumina lumii, pg.123.
b. Cum sunt fixate impresiile divine asupra inimii omeneºti? Psalmii
63:6; 32:8, Ieremia 42:3; 1 Corinteni 2:10.

„Puþin câte puþin, poate în mod inconºtient pentru primitor, sunt fãcute
impresii care tind sã atragã sufletul la Hristos. Acestea pot fi primite prin
meditarea la El, prin citirea Scripturilor sau prin ascultarea cuvântului de la
predicatorul viu. Deodatã, când Duhul vine cu un apel mai direct, sufletul se
predã cu bucurie lui Isus. Aceasta este numitã de cãtre mulþi o convertire
bruscã; dar este rezultatul unei lucrãri îndelungi a Spiritului lui Dumnezeu –
un proces rãbdãtor ºi de lungã duratã.”– Hristos, Lumina lumii, pg.123.
„Simpla ascultare de predici, un Sabat dupã altul, citirea repetatã a Bibliei
sau explicare ei verset cu verset nu ne va fi de folos nici nouã, nici celor
care ne ascultã, dacã nu aducem adevãrurile Bibliei în experienþa noastrã
individualã. Înþelegerea, voinþa, sentimentele trebuie supuse controlului
Cuvântului lui Dumnezeu. Atunci, prin lucrarea Duhului Sfânt, preceptele
cuvântului vor deveni principiile vieþii.”– Marele Medic, pg.444.
„Lucrarea Duhului Sfânt este aceea de a ilumina înþelegerea întunecatã,
de a topi inima egoistã ºi împietritã, de a-l supune pe pãcãtosul rãzvrãtit ºi
a-l salva de influenþele corupãtoare ale lumii. Rugãciunea lui Hristos pentru
ucenicii Sãi era: ‚Sfinþeºte-i prin adevãrul Tãu, cuvântul Tãu este adevãrul’
(Ioan 17:17). Sabia duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu, strãpunge
inima pãcãtosului ºi o taie în bucãþi.”– Testimonies, vol.4, pg.456.
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3. DOVADA NAªTERII DIN NOU
a. Cum este manifestatã în exterior lucrarea interioarã a Duhului
Sfânt? Galateni 5:22-25.

„În timp ce vântul în sine este nevãzut, el produce efecte care sunt
vãzute ºi simþite. Tot astfel lucrarea Duhului asupra sufletului se va manifesta
în fiecare faptã a aceluia care i-a simþit puterea mântuitoare. Când Duhul lui
Dumnezeu ia în stãpânire inima, El transformã viaþa. Gândurile pãcãtoase
sunt date la o parte, se renunþã la faptele rele ºi iubirea, umilinþa ºi pacea iau
locul mâniei, invidiei ºi luptei. Bucuria ia locul tristeþii ºi faþa reflectã lumina
cerului.”– Hristos, Lumina lumii, pg.123,124.
b. Când primeºte cineva binecuvântarea transformãrii? Romani
10:9,10; 1 Ioan 1:9.

„Nimeni nu vede mâna care ridicã povara, nici nu priveºte lumina care
coboarã din curþile de sus. Binecuvântarea vine atunci când prin credinþã
sufletul se predã lui Dumnezeu. Atunci acea putere, pe care nici un ochi
omenesc n-o poate vedea, creeazã o fiinþã nouã dupã chipul lui Dumnezeu.
Este imposibil ca minþile finite sã înþeleagã lucrarea de rãscumpãrare.
Taina sa întrece cunoºtinþa omeneascã; totuºi acela care trece din moarte la
viaþã înþelege cã aceasta este o realitate divinã. Începutul rãscumpãrãrii îl
putem cunoaºte aici printr-o experienþã personalã. Rezultatele sale ajung
pânã în veacurile veºnice.
În timp ce Isus vorbea, unele licãriri ale adevãrului au pãtruns în mintea
conducãtorului. Influenþa îmblânzitoare ºi supunãtoare a Duhului Sfânt i-a
impresionat inima. Totuºi, el n-a înþeles pe deplin cuvintele Mântuitorului. El
nu a fost aºa de mult impresionat de nevoia naºterii din nou, cât de modul
realizãrii ei. El a zis mirat: ‚Cum se pot întâmpla aceste lucruri?’ (Ioan 3:9).”–
Hristos, Lumina lumii, pg.124.

„Când ne supunem lui Hristos, inima este unitã cu inima Sa, voinþa este
contopitã cu voia Sa, gândirea devine una cu gândirea Sa, gândurile sunt
aduse în captivitate faþã de El; noi trãim viaþa Sa.” Parabole, pg.247.
„Harul puternic al lui Dumnezeu, unit cu eforturile ºi voia omului, lucreazã
transformarea în viaþa ºi caracterul omului ºi îl aduce într-o poziþie unde
poate dovedi care este voia bunã, acceptabilã ºi desãvârºitã a lui
Dumnezeu.”– The Signs of the Times, 22 august 1878.
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Miercuri

4 august

4. ªARPELE ÎNÃLÞAT
a. Prin ce simbol din Vechiul Testament a ilustrat Isus rãstignirea
Sa? Ioan 3:14,15.

„Nicodim era atras de Hristos. Când Mântuitorul i-a explicat naºterea
din nou, el a dorit ca aceastã schimbare sã se petreacã în el. Prin ce mijloace
putea sã fie realizat acest lucru? Isus a rãspuns întrebãrii nerostite: ‚Dupã
cum Moise a înãlþat ºarpele în pustie, tot astfel trebuie ca Fiul omului sã fie
înãlþat: pentru ca oricine crede în El sã nu piarã, ci sã aibã viaþã veºnicã.’
(Ioan 3:14,15).
Acesta era un teren care-i era cunoscut lui Nicodim. Simbolul ºarpelui înãlþat
îi lãmurea misiunea Mântuitorului. Când poporul Israel murea de înþepãtura ºerpilor
înfocaþi, Dumnezeu l-a îndrumat pe Moise sã facã un ºarpe de aramã ºi sã-l
ridice în mijlocul adunãrii. Atunci în toatã tabãra a fost proclamatã vestea cã toþi
acei care aveau sã priveascã la ºarpe, aveau sã trãiascã. Poporul ºtia foarte
bine cã în sine ºarpele nu avea nici o putere sã-i ajute. El era un simbol al lui
Hristos. Dupã cum chipul fãcut dupã asemãnarea ºerpilor nimicitori a fost înãlþat
pentru vindecarea lor, tot astfel Unul fãcut ‚dupã asemãnarea cãrnii pãcãtoase’
urma sã fie Rãscumpãrãtorul lor. (Romani 8:3). Mulþi dintre israeliþi priveau
serviciul jertfelor ca având în sine capacitatea de a-i elibera de pãcat. Dumnezeu
dorea sã-i înveþe cã acesta nu avea mai multã valoare decât ºarpele de aramã.
El trebuia sã le îndrepte minþile spre Mântuitorul. Nici în cazul vindecãrii rãnilor
lor, nici în acela al iertãrii pãcatelor lor, ei nu puteau face nimic de la sine, ci
trebuia sã-ºi manifeste credinþa în Darul lui Dumnezeu. Ei trebuia sã priveascã
ºi sã trãiascã.”– Hristos, Lumina lumii, pg.125.
b. De ce au murit unii israeliþi când au fost muºcaþi de ºerpi?
1 Corinteni 10:9; Evrei 3:12. De ce vor pieri mulþi în ziua de pe
urmã?

„Mulþi dintre israeliþi nu vedeau nici un ajutor în remediul pe care l-a rânduit
Cerul. Morþii ºi muribunzii erau pretutindeni în jurul lor ºi ei ºtiau cã, fãrã ajutorul
divin, propria lor soartã era sigurã; dar ei continuau sã se plângã de rãnile lor, de
durerile ºi de moartea lor sigurã pânã când li se epuiza puterea ºi ochii lor deveneau
sticloºi, când ar fi putut beneficia de vindecare imediatã… Isus ªi-a dat cuvântul;
El îi va salva pe toþi acei care vin la El. Deºi milioane care au nevoie a fi vindecaþi
vor respinge îndurarea oferitã de El, nici unul dintre acei care se încred în meritele
Sale nu va fi lãsat sã piarã.”– Patriarhi ºi profeþi, pg.494.
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5. A PRIVI ªI A TRÃI
a. Ce ar trebui sã facã pãcãtoºii dacã doresc sã fie mântuiþi? Isaia
45:22; Evrei 12:2,3.

„Efectele fatale ale pãcatului pot fi îndepãrtate doar prin mijlocul prevãzut
de Dumnezeu. Israeliþii ºi-au salvat vieþile privind la ºarpele înãlþat. Acea
privire implica credinþã. Ei au trãit fiindcã au crezut cuvântul lui Dumnezeu
ºi s-au încrezut în mijlocul lãsat pentru însãnãtoºirea lor. Tot astfel pãcãtosul
poate privi la Hristos ºi sã trãiascã. El primeºte iertarea prin credinþa în
jertfa ispãºitoare. Spre deosebire de simbolul nemiºcat ºi lipsit de viaþã, Hristos
are în Sine puterea ºi capacitatea de a vindeca pãcãtosul cãit.
În timp ce pãcãtosul nu se poate salva singur, el are totuºi ceva de fãcut
pentru a primi mântuirea: ‚Pe cel ce vine la Mine,’ zicea Hristos, ‚nu-l voi da
afarã’ (Ioan 6:37). Dar noi trebuie sã venim la El; ºi când ne cãim de pãcatele
noastre, trebuie sã credem cã El ne acceptã ºi ne iartã. Credinþa este darul
lui Dumnezeu, dar puterea de a o exercita este a noastrã. Credinþa este
mâna cu care sufletul se prinde de oferta divinã a harului ºi îndurãrii.”–
Patriarhi ºi profeþi, pg.493. (sublinierea autorului).

b. Ce lecþie înþeleasã în cele din urmã de Nicodim ar trebui sã ne-o
însuºim ºi noi? Efeseni 2:8.
„Harul este un atribut al lui Dumnezeu manifestat faþã de fiinþele omeneºti
nevrednice. Noi nu l-am cãutat, ci el a fost trimis în cãutarea noastrã.
Dumnezeu Se bucurã sã-ªi reverse harul asupra noastrã, nu fiindcã am fi
vrednici, ci fiindcã suntem atât de cu totul nevrednici. Singurul nostru
argument pentru solicitarea îndurãrii Lui este marea noastrã nevoie.”– Marele
Medic, pg.139.

Vineri

6 august

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1.
2.
3.
4.
5.

Care a fost principala caracteristicã a fariseilor în zilele lui Hristos?
Cine este principalul Agent regenerator al omenirii?
Cum este manifestatã transformarea inimii?
Explicaþi simbolul ºarpelui înãlþat.
În ce se încred mulþi creºtini ºi ce trebuie sã înþeleagã ei?
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Lecþia 7

Sabat, 14 august 2004
s.a. 20:21

Isus ºi Ioan Botezãtorul
„El trebuie sã creascã, iar eu trebuie sã scad.” (Ioan 3:30).
„Ioan Botezãtorul a fost declarat de cãtre Mântuitorul nostru ca cel mai
mare dintre profeþi. Totuºi, ce contrast între limbajul acestui om al lui
Dumnezeu ºi acela al multora care pretind a fi slujitori ai crucii. Când a fost
întrebat dacã era Hristosul, Ioan s-a declarat nevrednic chiar de a-I desface
sandalele Maestrului sãu.”– Testimonies, vol.5, pg.214.
Recomandare pentru studiu: Hristos, Lumina lumii, pg.127-129. (El
trebuie sã creascã).

Duminică

8 august

1. O PROBLEMÃ ÎNTRE UCENICI
a. Ce întrebare s-a ridicat între unii din ucenicii lui Ioan ºi evrei?
Ioan 3:25.
„S-a iscat o întrebare între [ucenicii lui Ioan] ºi evrei cu privire la dacã
botezul curãþa sufletul de pãcat; ei susþineau cã botezul lui Isus diferea în
mod esenþial de acela al lui Ioan. Curând ei se aflau în disputã cu ucenicii lui
Hristos cu privire la forma cuvintelor corespunzãtoare pentru a fi folosite la
botez ºi în cele din urmã cu privire la dreptul celui din urmã de a boteza.”–
Hristos, Lumina lumii, pg.127.

b. Cum ºi-au manifestat ucenicii lui Ioan invidia faþã de lucrarea lui
Hristos? Ioan 3:26.
c. Ce rãspuns nobil a dat Ioan ucenicilor sãi? Ioan 3:27.
„Ioan avea din fire greºelile ºi slãbiciunile comune omenirii, dar atingerea
iubirii divine îl transformase. El locuia într-o atmosferã necontaminatã de
egoism ºi ambiþie ºi mult deasupra miasmei geloziei. El nu manifesta nici o
simpatie faþã de nemulþumirile ucenicilor sãi, ci le-a arãtat cât de clar îºi
înþelegea el relaþia cu Mesia, ºi cu câtã bucurie spunea bun venit Aceluia
pentru care pregãtise calea.”– Hristos, Lumina lumii, pg.127.
36
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2. MISIUNEA LUI IOAN
a. Cum a demonstrat Ioan cã îºi cunoºtea misiunea? Ioan 3:28,29.

„[Ioan] a spus: ‚Omul nu poate primi decât ce îi este dat din cer. Voi
înºivã îmi sunteþi martori cã am spus cã nu sunt eu Hristosul, ci cã sunt trimis
înaintea Lui. Cine are mireasã este mire; dar prietenul mirelui, care stã ºi îl
ascultã, se bucurã foarte mult din pricina glasului mirelui’ (Ioan 3:27-29).
Ioan s-a prezentat pe sine ca prietenul care acþiona ca un mesager între
pãrþile logodite, pregãtind calea pentru cãsãtorie. Când mirele ºi-a primit
mireasa, misiunea prietenului era împlinitã. El se bucura de fericirea acelora
a cãror unire o promovase. Tot astfel Ioan a fost chemat sã îndrume poporul
la Isus ºi era bucuria lui sã vadã succesul lucrãrii Mântuitorului. El a zis: ‚ªi
bucuria aceasta, care este a mea, este deplinã. El trebuie sã creascã, iar eu
sã scad.’ (versetele 29,30).”– Hristos, Lumina lumii, pg.127,128.
b. Care era lucrarea lui Ioan? Ioan 1:23,29.

c. Care este lucrarea noastrã?

„Privind prin credinþã la Mântuitorul, Ioan s-a ridicat la înãlþimea tãgãduirii
de sine. El nu a cãutat sã-i atragã pe oameni la sine, ci sã le înalþe gândurile
tot mai sus, pânã când aveau sã fie concentrate asupra Mielului lui
Dumnezeu. El însuºi nu fusese decât un glas, un strigãt în pustie. Acum a
acceptat cu bucurie tãcerea ºi anonimatul, pentru ca ochii tuturor sã poatã fi
îndreptaþi spre Lumina vieþii.
Acei care sunt credincioºi chemãrii lor ca soli ai lui Dumnezeu nu vor
cãuta slava lor. Iubirea de eu va fi înghiþitã de iubirea pentru Hristos. Nici o
rivalitate nu va pãta cauza preþioasã a evangheliei. Ei vor recunoaºte cã
este lucrarea lor de a proclama, asemenea lui Ioan Botezãtorul: ‚Iatã Mielul
lui Dumnezeu, care ridicã pãcatul lumii’ (Ioan 1:29). Ei Îl vor înãlþa pe Isus ºi
cu El omenirea va fi înãlþatã. ‚Aºa vorbeºte Cel mare ºi înalt, care locuieºte
în veºnicie, al cãrui nume este Sfânt: Eu locuiesc în locuri înalte ºi în sfinþenie;
dar sunt cu omul zdrobit ºi smerit, ca sã înviorez duhurile smerite ºi sã
îmbãrbãtez inimile zdrobite.’ (Isaia 57:15).”– Hristos, Lumina lumii, pg.128.
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3. DARUL DUHULUI
a. Cum a reacþionat majoritatea poporului la solia lui Hristos? Ioan
3:32.

„Ucenicii lui Ioan declaraserã cã toþi oamenii veneau la Hristos; dar cu o
perspectivã mai clarã, Ioan a zis: ‚Nimeni nu primeºte mãrturia Sa;’ atât de
puþini erau gata sã-L accepte ca Mântuitor din pãcat. Dar ‚acela care a primit
mãrturia Sa, adevereºte prin aceasta cã Dumnezeu spune adevãrul.’ (Ioan
3:33). ‚Acela care crede în Fiul are viaþã veºnicã.’ Nu era nici o nevoie de
disputã cu privire la întrebarea dacã botezul lui Hristos sau botezul lui Ioan
curãþa de pãcat. Harul lui Hristos este acela care dã viaþã sufletului. Fãrã
Hristos, botezul, ca orice alt serviciu, este o formã fãrã valoare. ‚Acela care
nu crede în Fiul, nu va vedea viaþa’ (Ioan 3:36).”– Hristos, Lumina lumii, pg.128.
b. Cui îi este dat darul Duhului Sfânt? Ioan 3:34.

„Sufletul profetului, golit de eu, a fost umplut de lumina divinã. Când a
vãzut slava Mântuitorului, cuvintele sale au fost aproape identice cu acelea
pe care le-a spus Hristos în discuþia Lui cu Nicodim. Ioan a spus: ‚Acela
care vine de sus este mai presus de toate: acela care este de pe pãmânt este
pãmântesc ºi vorbeºte cele de pe pãmânt: Acela care vine din cer este mai
presus de toate… Cãci Acela pe care L-a trimis Dumnezeu vorbeºte cuvintele
lui Dumnezeu; cãci Dumnezeu nu-I dã Duhul cu mãsurã.’ Hristos putea
spune: ‚Eu nu caut sã fac voia Mea, ci voia Tatãlui care M-a trimis’(Ioan
5:30). Lui I se spune: ‚Ai iubit neprihãnirea ºi ai urât nelegiuirea; de aceea,
Dumnezeule, chiar Dumnezeul Tãu Te-a uns cu uleiul bucuriei mai presus
de semenii Tãi’ (Evrei 1:9). Tatãl nu-I dã Duhul cu mãsurã.’
Tot la fel se întâmplã ºi cu urmaºii lui Hristos. Noi putem primi lumina
cerului doar când suntem dispuºi sã fim goliþi de eu. Noi nu putem discerne
caracterul lui Dumnezeu sau sã-L acceptãm pe Hristos prin credinþã, dacã
nu suntem de acord sã aducem orice gând în supunere faþã de Hristos.
Tuturor acelora care fac acest lucru, Duhul Sfânt le este dat fãrã mãsurã. În
Hristos ‚locuieºte trupeºte toatã plinãtatea Dumnezeirii ºi voi aveþi totul deplin
în El.’ (Coloseni 2:9,10)”– Hristos, Lumina lumii, pg.128.
„Talanþii pe care Hristos îi încredinþeazã bisericii Sale reprezintã în special
darurile ºi binecuvântãrile împãrtãºite prin Duhul Sfânt… Nu toþi oamenii
primesc aceleaºi daruri, dar oricãrui serv al Maestrului îi este fãgãduit câte
un dar al Duhului.”– Parabole, pg.257.
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4. VALOAREA BOTEZULUI
a. Ce valoare are botezul fãrã harul lui Hristos? Ioan 3:36 u.p.

b. Pe de altã parte, când are botezul adevãratã valoare? Ioan 3:36 p.p.

„Hristos a fãcut din botez semnul intrãrii în împãrãþia Sa spiritualã. El a
fãcut din acesta o condiþie hotãrâtã pe care trebuie s-o îndeplineascã toþi
acei care doresc sã fie recunoscuþi ca fiind sub autoritatea Tatãlui, a Fiului ºi
a Duhului Sfânt. Înainte ca omul sã poatã afla un cãmin în bisericã, înainte
de a trece pragul împãrãþiei spirituale a lui Dumnezeu, el trebuie sã primeascã
pecetea numelui divin: ‚Domnul, Neprihãnirea noastrã’ (Ieremia 23:6).”–
Testimonies, vol.6, pg.83.

„Legãmintele pe care le luãm asupra noastrã la botez cuprind mult. În
numele Tatãlui, al Fiului ºi al Duhului Sfânt, noi suntem îngropaþi în asemãnarea
morþii lui Hristos ºi înviaþi în asemãnarea învierii Sale ºi trebuie sã trãim o
viaþã nouã. Viaþa noastrã trebuie sã fie legatã cu viaþa lui Hristos. De acum
înainte credinciosul trebuie sã aibã în vedere cã el este dedicat lui Dumnezeu,
lui Hristos ºi Duhului Sfânt. El trebuie sã punã toate consideraþiile lumeºti pe
planul al doilea în raport cu aceastã nouã relaþie. El a declarat în mod public
cã nu va mai trãi în mândrie ºi îngãduinþã de sine…
Obligaþiile în înþelegerea spiritualã în care s-a intrat la botez sunt reciproce.
Când fiinþele omeneºti îºi îndeplinesc partea cu ascultare din toatã inima, ele
au dreptul sã se roage: ‚Fã sã se ºtie, Doamne, cã Tu eºti Dumnezeu în Israel.’
Faptul cã aþi fost botezaþi în numele Tatãlui, al Fiului ºi al Duhului Sfânt este o
asigurare cã, dacã veþi pretinde ajutorul Lor, aceste puteri vã vor ajuta în orice
situaþie de urgenþã. Domnul va auzi ºi va da rãspuns la rugãciunile urmaºilor
Sãi sinceri, care poartã jugul lui Hristos ºi învaþã în ºcoala Lui blândeþea ºi
smerenia. ‚Deci dacã aþi înviat cu Hristos, cãutaþi acele lucruri care sunt de
sus, unde Hristos este aºezat la dreapta lui Dumnezeu. Puneþi-vã afecþiunile
asupra lucrurilor de sus, nu asupra lucrurilor de pe pãmânt. Cãci voi sunteþi
morþi ºi viaþa voastrã este ascunsã cu Hristos în Dumnezeu.’ (Coloseni 3:1-3).
‚Astfel dar, ca niºte aleºi ai lui Dumnezeu, sfinþi ºi preaiubiþi, îmbrãcaþivã cu o inimã plinã de îndurare, cu bunãtate, cu smerenie, cu blândeþe, cu
îndelungã rãbdare. Îngãduiþi-vã unii pe alþii, ºi, dacã unul are pricinã sã se
plângã de altul, iertaþi-vã unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aºa iertaþi-vã
ºi voi. Dar, mai presus de toate acestea, îmbrãcaþi-vã cu dragostea, care
este legãtura desãvârºirii.’”– Ibid., pg.90,91.
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5. O METODÃ ÎNÞELEAPTÃ
a. Înþelegând cã fariseii încercau sã provoace o crizã între El ºi
Ioan, ce a fãcut Isus? Ioan 4:1-3.
„Isus ºtia cã ei nu aveau sã precupeþeascã nici un efort pentru a crea
diviziune între ucenicii Sãi ºi cei ai lui Ioan. El ºtia cã se strângea furtuna
care avea sã mãture pe unul din cei mai mari profeþi ce au fost daþi lumii
vreodatã. Dorind sã evite orice ocazie pentru o greºitã înþelegere sau
disensiune, El ªi-a încetat munca ºi S-a retras în Galilea. ªi noi, în timp ce
suntem loiali adevãrului, ar trebui sã evitãm tot ce poate duce la discordie ºi
înþelegere greºitã. Cãci ori de câte ori se ridicã acestea, ele rezultã în pierderea
de suflete. Ori de câte ori se ridicã împrejurãri care ameninþã sã producã
diviziune, ar trebui sã urmãm exemplul lui Isus ºi al lui Ioan Botezãtorul.”–
Hristos, Lumina lumii, pg.129.

b. Ce atitudine a luat Ioan pentru a dezafecta criza? Ioan 3:30.
„Ioan fusese chemat sã conducã o reformã. Din acest motiv, ucenicii sãi
erau în pericol de a-ºi fixa atenþia asupra lui, simþind cã succesul lucrãrii
depindea de activitatea sa ºi pierzând din vedere faptul cã el era numai un
instrument prin care lucrase Dumnezeu. Dar lucrarea lui Ioan nu era suficientã
pentru a pune temelia bisericii creºtine. Când ºi-a îndeplinit misiunea, urma
sã fie fãcutã o altã lucrare pe care mãrturia lui n-o putea realiza. Ucenicii
Lui nu înþelegeau aceasta. Când L-au vãzut pe Hristos venind sã preia
lucrarea, ei au fost geloºi ºi nemulþumiþi.
Aceleaºi pericole existã încã. Dumnezeu cheamã un om sã facã o
anumitã lucrare; ºi dupã ce acesta a dus-o atât cât a fost calificat sã o ducã,
Domnul aduce pe alþii, ca s-o ducã ºi mai departe. Dar, asemenea ucenicilor
lui Ioan, mulþi simt cã succesul lucrãrii depinde de primul lucrãtor. Atenþia
este fixatã asupra omenescului în locul divinului, pãtrunde gelozia ºi lucrarea
lui Dumnezeu este pãtatã. Acela care este astfel onorat pe nedrept, este
ispitit sã cultive încredere de sine. El nu îºi înþelege dependenþa de Dumnezeu.
Oamenii sunt învãþaþi sã se bazeze pe om pentru îndrumare ºi astfel ei cad în
greºealã ºi sunt abãtuþi de la Dumnezeu.
Lucrarea lui Dumnezeu nu trebuie sã poarte chipul ºi inscripþia omului.
Din când în când, Domnul va aduce diverºi agenþi prin intermediul cãrora
scopul Sãu sã poatã fi cel mai bine realizat. Ferice de acei care sunt dispuºi
sã-ºi umileascã eul, zicând împreunã cu Ioan Botezãtorul: ‚El trebuie sã
creascã, iar eu trebuie sã scad.”– Hristos, Lumina lumii, pg.129.
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ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1.
2.
3.
4.
5.

De ce au devenit ucenicii lui Ioan geloºi pe lucrarea lui Hristos?
Ce a declarat Ioan ucenicilor sãi?
Cu ce scop este acordat darul Duhului Sfânt?
Cum îºi îndeplineºte botezul adevãratul sãu obiectiv?
Ce a fãcut Isus ºi Ioan când au înþeles pericolul unei crize între ucenicii lor?

O lucrare importantã. – „Lucrarea ªcolii de Sabat este importantã ºi toþi
cei care sunt interesaþi de adevãr ar trebui sã încerce sã o facã sã prospere.”–
Mãrturii pentru Lucrarea ªcolii de Sabat, pg.109 eng.
Putere minunatã spre bine. – „ªcolile noastre de Sabat nu sunt nimic mai
puþin decât societãþi biblice ºi în lucrarea sfântã a învãþãrii adevãrurilor
cuvântului lui Dumnezeu, ele pot realiza mult mai mult decât au realizat pânã
acum. ªcoala de Sabat, când este condusã în mod corespunzãtor, are o putere
minunatã ºi este adaptatã sã facã o mare lucrare, dar nu este acum ceea ce ar
trebui sã fie. Influenþa crescândã a lucrãrii ªcolii de Sabat ar trebui sã
îmbunãtãþeascã ºi sã mãreascã biserica; dar în nici un caz nu ar trebui sã i se
permitã sã abatã de la interesele bisericii. În ªcoala de Sabat este un foarte
preþios câmp misionar ºi dacã acum sunt semne de bine, ele sunt doar indicii ºi
începuturi a ceea ce s-ar putea face.”– Ibid., pg.29 eng.
Uneltele lui Dumnezeu. – „Simt un adânc interes faþã de ªcolile noastre
de Sabat din toatã þara, deoarece le consider a fi uneltele lui Dumnezeu pentru
educarea tinerilor noºtri în adevãrurile Bibliei. Ar trebui sã se facã eforturi
constante atât de pãrinþi cât ºi de instructori pentru a interesa tineretul în
probleme de importanþã veºnicã. ªcoala de Sabat este un câmp misionar ºi
mult mai mult spirit misionar ar trebui sã fie manifestat în aceastã lucrare
importantã decât a fost manifestat în trecut.”– Ibid., pg.35 eng.
Câºtigare de suflete. – „ªcoala de Sabat ar trebui sã fie una din cele mai
mari unelte ºi cea mai eficientã, în aducerea de suflete la Hristos.”– Ibid., pg.20
eng.
Influenþã dincolo de orice estimare. – „Se poate face foarte mult pentru
educaþia ºi instruirea moralã ºi religioasã a tinerilor de cãtre ªcoli de Sabat bine
organizate ºi conduse cum se cuvine. Timpul ºi atenþia ar trebui sã fie acordate
acestei ramuri a lucrãrii; deoarece importanþa influenþei ei asupra tineretului
nostru nu poate fi estimatã.”– Ibid., pg.14,15 eng.
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Lecþia 8

Sabat, 21 august 2004
s.a. 20:10

Femeia samariteanã (I)
„Oricine bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu va înseta niciodatã;
ci apa pe care i-o voi da Eu va fi în el un izvor de apã ce izvorãºte în
viaþã veºnicã.” (Ioan 4:14).
„Acela care cautã sã-ºi stingã setea la izvoarele acestei lumi va bea
doar pentru a înseta din nou.”– Hristos, Lumina lumii, pg.132.
Recomandare pentru studiu: Hristos, Lumina lumii, pg.131-133.

Duminică

15 august

1. ISUS ÎN SIHAR
a. În cãlãtoria Lui spre Galilea, unde S-a oprit Isus cu ucenicii Sãi?
Ioan 4:5,6.

„Când Isus ºedea la marginea fântânii, El era slãbit de foame ºi de sete.
Cãlãtoria care începuse dimineaþa fusese lungã ºi acum soarele amiezii
strãlucea asupra Lui. Setea Lui era sporitã de gândul la apa rece ºi înviorãtoare
care era atât de aproape ºi totuºi inaccesibilã; cãci El nu avea nici funie, nici
vas pentru apã ºi fântâna era adâncã. El împãrtãºea soarta oamenilor ºi
aºtepta ca cineva sã vinã sã scoatã apã.”– Hristos, Lumina lumii, pg.131.
b. Cine a venit la izvor ºi ce favoare i-a cerut Isus? Ioan 4:7.

„O femeie din Samaria s-a apropiat ºi, în aparenþã inconºtientã de prezenþa
Sa, ºi-a umplut vasul cu apã. Când s-a întors sã plece, Isus i-a cerut sã-I dea
sã bea. Nici o persoanã din Orient n-ar fi reþinut o asemenea favoare. În
rãsãrit, apa era numitã ‚darul lui Dumnezeu’. A oferi de bãut cãlãtorului însetat
era considerat a fi o datorie atât de sfântã, încât arabii din deºert se abãteau
din traseul lor pentru a o îndeplini. Ura dintre iudei ºi samariteni a împiedicat-o pe
femeie de a face vreo faptã amabilã faþã de Isus; dar Mântuitorul cãuta sã
gãseascã cheia la aceastã inimã, ºi cu tactul nãscut din iubirea divinã, El a
cerut ºi nu a oferit o favoare. O ofertã amabilã ar fi putut fi respinsã; dar
încrederea trezeºte încredere. Împãratul cerului a venit la acest suflet respins
de societate, cerând un serviciu din mâinile sale.”– Hristos, Lumina lumii, pg.131.
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2. APA VIE (I)
a. Cum a atras Isus atenþia femeii la darul mântuirii? Ioan 4:10.

b. Care a fost reacþia femeii la oferta lui Hristos? Ioan 4:11,12.

„Femeia nu a înþeles cuvintele lui Hristos, dar a simþit importanþa lor
solemnã. Atitudinea ei uºuraticã ºi zeflemitoare a început sã se schimbe.
Presupunând cã Isus vorbea despre fântâna dinaintea lor, ea a zis: ‚Doamne,
Tu nu ai cu ce sã scoþi ºi fântâna este adâncã; de unde ai Tu atunci acea apã
vie? Eºti Tu mai mare decât tatãl nostru Iacov, care ne-a dat fântâna ºi a
bãut el însuºi din ea?’ (Ioan 4:11,12). Ea vedea înaintea ei doar un cãlãtor
însetat, obosit ºi prãfuit. În mintea ei, ea Îl compara cu onoratul patriarh
Iacov. Ea cultiva sentimentul, care este atât de natural, cã nici o altã fântânã
nu putea fi egalã cu aceea fãcutã de patriarhi. Ea privea în urmã la patriarhi
ºi înainte la venirea lui Mesia, în timp ce Speranþa patriarhilor, Însuºi Mesia,
era alãturi de ea ºi ea nu L-a cunoscut. Câte suflete însetate existã astãzi
aproape de fântâna cu apã vie, ºi totuºi cãutând departe izvoarele vieþii! ‚Sã
nu zici în inima ta: Cine se va sui la cer? (ca sã-L coboare pe Hristos de sus)
sau: Cine se va coborî în adânc? (ca sã-L scoale pe Hristos din morþi.)…
Cuvântul este aproape de tine, chiar în gura ta ºi în inima ta:… dacã-L vei
mãrturisi cu gura ta pe Domnul Isus ºi vei crede în inima ta cã Dumnezeu
L-a înviat din morþi, vei fi mântuit’ (Romani 10:6-9).”– Hristos, Lumina lumii,
pg.132.

„Prezenþa graþioasã a lui Hristos în cuvântul Sãu vorbeºte mereu sufletului,
reprezentându-L pe El ca izvorul apei vii care sã învioreze sufletul însetat.
Este privilegiul nostru sã avem un Mântuitor viu, care sã rãmânã la noi. El
este sursa puterii spirituale implantate în noi, ºi influenþa Sa va curge în
cuvinte ºi acþiuni, înviorându-i pe toþi cei din sfera influenþei noastre, nãscând
în ei dorinþe ºi aspiraþii dupã putere ºi puritate, dupã sfinþenie ºi pace ºi dupã
acea bucurie care nu aduce durere cu ea. Acesta este rezultatul unui
Mântuitor care sã locuiascã înãuntru.”– Mãrturii pentru predicatori, pg.340.
„Cât de mult interes a manifestat Hristos faþã de aceastã singurã femeie!
Cât de serioase ºi elocvente erau cuvintele Sale! Ele au miºcat inima
ascultãtorului.”– Slujitorii evangheliei, pg.176.
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3. APA VIE (II)
a. Cu ce cuvinte a arãtat Isus diferenþa dintre un fel de apã ºi altul?
Ioan 4:13,14.

„Isus n-a rãspuns imediat la întrebarea cu privire la Sine, ci cu seriozitate
solemnã a spus: ‚Oricine bea din apa aceasta va înseta din nou: dar oricine
bea din apa pe care i-o voi da Eu, nu va înseta niciodatã; ci apa pe care i-o
voi da eu va fi în el un izvor de apã ce izvorãºte în viaþã veºnicã.’ (Ioan
4:13,14).
Acela care cautã sã-ºi potoleascã setea la izvoarele acestei lumi va bea
numai ca sã înseteze din nou. Pretutindeni oamenii sunt nesatisfãcuþi. Ei
cautã ceva care sã le satisfacã nevoia sufletului. Numai Unul le poate satisface
acea nevoie. Nevoia lumii, „Dorinþa tuturor naþiunilor,’ este Hristos. Harul
divin, pe care numai El îl poate împãrtãºi, este ca apa vie, purificând,
împrospãtând ºi înviorând sufletul.” Hristos, Lumina lumii, pg.132.
b. Cum a arãtat femeia samariteanã cã nu înþelegea cuvintele lui
Hristos? Ioan 4:15.
„Isus n-a transmis ideea cã a bea o singurã înghiþiturã din apa vieþii ar fi
suficient pentru primitor. Acela care gustã din iubirea lui Hristos va dori în
continuu dupã mai mult; dar el nu cautã nimic altceva. Bogãþiile, onoarea ºi
plãcerile lumii nu-l atrag. Strigãtul constant al inimii sale este: Mai mult din
Tine. ªi Acela care descoperã sufletului nevoia sa, aºteaptã sã-i satisfacã
foamea ºi setea. Orice resursã ºi dependenþã umanã va seca. Rezervoarele
vor fi golite, bazinele se vor usca; dar Mântuitorul nostru este un izvor nesecat.
Noi putem bea tot mereu ºi sã gãsim mereu provizii proaspete. Acela în care
locuieºte Hristos are în el izvorul binecuvântãrii – ‚un izvor de apã izvorând
în viaþã veºnicã’ (Ioan 4:14). Din aceastã sursã poate lua putere ºi har suficient
pentru toate nevoile sale.
Când Isus a vorbit despre apa vie, femeia L-a privit cu o atenþie miratã.
El îi stârnise interesul ºi o dorinþã pentru darul despre care vorbea. Ea ºi-a
dat seama cã El nu Se referea la apa din fântâna lui Iacob; cãci din aceasta
ea obiºnuia sã bea în continuu ºi înseta din nou. ‚Doamne,’ spuse ea, ‚dã-mi
aceastã apã ca sã nu mai însetez, nici sã nu vin aici ca sã scot’ (versetul
15).”– Hristos, Lumina lumii, pg.132.
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4. ISUS ÎNCEPE SÃ-ªI DEZVÃLUIE IDENTITATEA
a. Ce nou subiect a introdus Isus în conversaþia Lui cu femeia
samariteanã? Ioan 4:16.

b. Care a fost rãspunsul ei? Ioan 4:17 p.p.

„Isus a dat acum brusc o altã direcþie conversaþiei. Înainte ca acest
suflet sã poatã primi darul dupã care tânjea, trebuia sã fie adus acolo sã-ºi
recunoascã pãcatul ºi Mântuitorul. El ‚i-a zis: Mergi, cheamã-l pe soþul tãu
ºi veniþi încoace.’ Ea a rãspuns: ‚Nu am soþ’ (Ioan 4:16,17). Astfel spera sã
previnã orice întrebãri în acea direcþie.”– Hristos, Lumina lumii, pg.133.
c. Cum i-a completat Isus rãspunsul? Ioan 4:17 u.p., 18.

„Dar Mântuitorul a continuat: ‚Bine ai zis: Nu am soþ, cãci cinci soþi ai
avut ºi acela pe care îl ai acum nu este soþul tãu: aici ai spus adevãrul.’ (Ioan
4:17,18).”– Hristos, Lumina lumii, pg.133.
O putere convertitoare. – „ªcoala de Sabat este o ramurã importantã a
lucrãrii misionare, nu doar pentru cã dã la tineri ºi bãtrâni o cunoºtinþã a
Cuvântului lui Dumnezeu, ci fiindcã trezeºte în ei iubire pentru adevãrurile
sale sfinte ºi o dorinþã de a le studia pentru ei înºiºi; mai presus de toate îi
învaþã sã-ºi conducã vieþile dupã învãþãturile sale sfinte.”– Mãrturii pentru
ªcoala Sabatului , pg.109,110 eng.

O binecuvântare pentru Bisericã. – „În lucrarea ªcolii de Sabat se gãseºte
un câmp vast care trebuie cultivat cu grijã ºi care trebuie sã inspire pe tinerii
noºtri sã se dãruiascã în întregime Domnului, pentru a fi folosiþi de El în
cauza Lui… Lucrãtorilor ªcolii de Sabat le sunt încredinþate responsabilitãþi
sfinte ºi ªcoala de Sabat ar trebui sã fie locul unde, printr-o legãturã vie cu
Dumnezeu, bãrbaþii ºi femeile, tinerii ºi copiii pot fi astfel potriviþi, încât sã fie
o putere ºi o binecuvântare pentru bisericã. Ei ar trebui sã ajute biserica
înainte ºi în sus, cât le stã în putinþã, sporind din putere în putere.”– Ibid.,
pg.92 eng.
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5. ISUS SE DESCOPERÃ CA MÂNTUITORUL
a. Ce a înþeles femeia despre Isus? Ioan 4:19. Era aceastã
recunoaºtere suficientã?
„Ascultãtoarea tremura. O mânã misterioasã rãsfoia paginile istoriei vieþii
ei, scoþând la luminã ceea ce ea spera sã þinã ascuns pentru totdeauna. Cine
era Acela care putea citi tainele vieþii ei? Atunci i-au venit gânduri cu privire
la veºnicie, la judecata viitoare, când tot ce este ascuns acum va fi descoperit.
În lumina ei, conºtiinþa a fost trezitã.
Ea nu putea tãgãdui nimic; dar a încercat sã ocoleascã orice menþionare
a unui subiect atât de nebinevenit. Cu o profundã reverenþã, ea a spus:
‚Doamne, vãd cã eºti un profet’ (Ioan 4:19). Apoi, sperând sã-ºi aducã la
tãcere convingerea, a îndreptat discuþia spre puncte de controversã religioasã.
Dacã acesta era un profet, cu siguranþã cã putea s-o instruiascã cu privire la
aceste chestiuni care erau disputate de atâta vreme.”– Hristos, Lumina lumii,
pg.133.

b. Când femeia ºi-a exprimat speranþa în venirea lui Mesia, ce i-a
spus Isus? Ioan 4:25,26.
„Invitaþia Evangheliei nu trebuie sã fie îngustatã ºi prezentatã doar câtorva
puþini aleºi, despre care credem cã ne-ar onora dacã ar accepta-o. Solia
trebuie datã tuturor. Oriunde inimile sunt deschise sã primeascã adevãrul,
Hristos este gata sã-i instruiascã. El le descopere pe Tatãl ºi închinarea
acceptabilã înaintea Aceluia care citeºte inima. Pentru unii ca aceºtia El nu
foloseºte parabole. Lor, asemenea femeii de la fântânã, le spune: ‚Eu, Cel
care vorbesc cu tine sunt Acela.’ (Ioan 4:26).”– Hristos, Lumina lumii,
pg.137.

Vineri

20 august

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1. De ce nu a sãvârºit Isus niciodatã vreun miracol în interes propriu?
2. Ce resursã a folosit Isus pentru a atrage atenþia femeii samaritene la evanghelie?
3. Ce a spus Maestrul cu privire la apa vieþii?
4. Ce putere a dat pe faþã Hristos în descoperirea tainelor vieþii femeii samaritene?
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Sabat, 28 august 2004
s.a. 19:58

Femeia samariteanã (II)
„Nu ziceþi voi cã mai sunt patru luni pânã la seceriº? Iatã, vã
spun, ridicaþi-vã ochii ºi priviþi la holde; cãci sunt albe, gata pentru
seceriº.” (Ioan 4:35).
„Orice adevãrat ucenic este nãscut în împãrãþia lui Dumnezeu ca
misionar.”– Hristos, Lumina lumii, pg.138.
Recomandare pentru studiu: Hristos, Lumina lumii, pg.133-138.

Duminică

22 august

1. VASUL CU APÃ LÃSAT ÎN URMÃ
a. Ce a fãcut femeia samariteanã când L-a recunoscut pe Isus ca
Mesia? Ioan 4:28,29.

„Femeia a fost umplutã de bucurie când a ascultat la cuvintele lui Hristos.
Minunata descoperire era aproape copleºitoare. Lãsându-ºi vasul la fântânã,
ea s-a întors în cetate pentru a duce ºi altora solia. Isus ºtia de ce plecase.
Lãsarea în urmã a vasului vorbea în mod inconfundabil despre efectul
cuvintelor Sale. Era dorinþa serioasã a sufletului ei sã dobândeascã apa vie;
ºi ea a uitat pentru ce mersese la fântânã, a uitat de setea Mântuitorului pe
care se hotãrâse s-o potoleascã. Cu inima plinã de bucurie, ea s-a grãbit pe
cale sã împãrtãºeascã altora lumina preþioasã pe care o primise.”– Hristos,
Lumina lumii, pg.135.

b. Ce au fãcut locuitorii din Sihar când au auzit mãrturia ei? Ioan
4:30.

„ ‚Veniþi ºi vedeþi un om, care mi-a spus toate lucrurile pe care le-am
fãcut vreodatã,’ spuse ea oamenilor din cetate. ‚Nu este el Hristosul?’
Cuvintele ei le-au atins inimile. Pe faþa ei era o nouã expresie ºi o schimbare
în întreaga ei înfãþiºare. Ei erau interesaþi sã-L vadã pe Isus. ‚Atunci au ieºit
din cetate ºi au venit la El.’ (Ioan 4:29,30).”– Hristos, Lumina lumii, pg.135.
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2. SECERIªUL ªI SECERÃTORII
a. Când i-a vãzut Isus pe locuitorii din Sihar venind, ce a spus El
ucenicilor Sãi? Ioan 4:35-38.

„Când Isus stãtea încã la fântânã, El privea la câmpiile cu grâne care
erau rãspândite înaintea Lui, cu verdele lor pal atins de razele aurii de soare.
Arãtându-le ucenicilor aceastã scenã, El a folosit-o ca simbol: ‚Nu ziceþi voi:
Mai sunt patru luni pânã la seceriº? Iatã, vã spun, ridicaþi-vã ochii ºi priviþi
holdele; fiindcã sunt albe, gata de seceriº.’ (Ioan 4:35). ªi în timp ce vorbea,
privea la grupele care veneau spre fântânã. Mai erau patru luni pânã la
timpul seceriºului, dar acolo exista deja un seceriº gata pentru secerãtor.
„ ‚Acela care secerã,’ spunea El, ‚primeºte plata ºi strânge rodul pentru
viaþa veºnicã: pentru ca atât acel ce seamãnã, cât ºi cel ce secerã sã se
poatã bucura împreunã. ªi este adevãrat proverbul care spune cã unul
seamãnã ºi altul secerã.’ (versetele 36,37). Aici Hristos indicã la serviciul
sfânt datorat lui Dumnezeu de cãtre acei care primesc evanghelia. Ei trebuie
sã fie agenþii Sãi vii. El pretinde serviciul lor individual. ªi fie cã semãnãm
sau secerãm, noi lucrãm pentru Dumnezeu. Unul rãspândeºte sãmânþa; altul
strânge recolta; ºi atât cel ce seamãnã, cât ºi cel ce secerã primesc o platã.
Ei se bucurã împreunã de rãsplata muncii lor.
Isus a spus ucenicilor: ‚Vã trimit sã seceraþi unde n-aþi lucrat; alþii au
lucrat ºi voi intraþi în munca lor’ (versetul 38). Mântuitorul privea aici înainte
la marele seceriº din ziua Cincizecimii. Ucenicii nu trebuia sã priveascã
aceasta ca rezultat al propriilor lor eforturi. Ei intrau în munca altora. Chiar
de la cãderea lui Adam, Hristos a încredinþat servilor Sãi aleºi sãmânþa
cuvântului, ca sã fie semãnatã în inimile omeneºti. ªi un agent nevãzut, chiar
o putere atotputernicã, a lucrat în tãcere, dar eficient, pentru a produce
recolta. Roua, ploaia ºi soarele harului lui Dumnezeu a fost dat pentru a
împrospãta ºi hrãni sãmânþa adevãrului. Hristos era pe punctul de a uda
sãmânþa cu propriul Sãu sânge. Ucenicii Sãi erau privilegiaþi sã fie împreunã
lucrãtori cu Dumnezeu. Ei erau conlucrãtori cu Hristos ºi cu oamenii
credincioºi din vechime. Prin revãrsarea Spiritului Sfânt la Cincizecime, mii
urmau sã fie convertiþi într-o singurã zi. Acesta era rezultatul semãnãrii lui
Hristos, seceriºul lucrãrii Sale.”– Hristos, Lumina lumii, pg.136.
b. Care a fost efectul mãrturiei femeii despre Hristos? Ioan 4:39.
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3. ISUS ÎN SAMARIA
a. Ce rugãminte I-au adresat samaritenii lui Isus? Ioan 4:40.
b. Care a fost rezultatul? Ioan 4:41.

„În cuvintele rostite femeii la fântânã, a fost semãnatã sãmânþa bunã ºi
cât de repede a fost primit seceriºul! Samaritenii au venit ºi L-au ascultat pe
Isus ºi au crezut în El. Înghesuindu-se în jurul Lui la fântânã, ei L-au asaltat cu
întrebãri ºi au primit cu nerãbdare explicaþiile Sale cu privire la multe lucruri
care le fuseserã neclare. În timp ce ascultau, nelãmuririle lor începeau sã
disparã. Ei erau ca un popor þinut într-o mare întunecime care a urmat o
neaºteptatã razã de luminã pânã când a gãsit ziua. Însã ei nu au fost satisfãcuþi
cu aceastã scurtã întrevedere. Ei erau nerãbdãtori sã audã mai mult ºi ca ºi
prietenii lor sã asculte ºi ei la acest minunat Învãþãtor. Ei L-au invitat în cetatea
lor ºi L-au rugat sã rãmânã cu ei. Timp de douã zile El a rãmas în Samaria ºi
încã ºi mai mulþi au crezut în El.”– Hristos, Lumina lumii, pg.136.
c. Cum putem beneficia de pe urma unei experienþe similare cu
aceea a oamenilor din Samaria?

„Dacã întâlnim obstacole în calea noastrã ºi le biruim cu credincioºie, dacã
întâlnim împotrivire ºi ocarã ºi câºtigãm biruinþa în numele lui Hristos, dacã purtãm
responsabilitãþi ºi ne îndeplinim datoriile în spiritul Maestrului nostru – atunci
câºtigãm într-adevãr o cunoºtinþã preþioasã a credincioºiei ºi puterii Lui. Noi nu
mai depindem de experienþa altora, fiindcã avem mãrturia în noi înºine. Asemenea
Samaritenilor din vechime, putem spune: ‚L-am auzit noi înºine ºi ºtim cã acesta
este într-adevãr Hristosul, Mântuitorul lumii.’ (Ioan 4:42).
Cu cât contemplãm mai mult caracterul lui Hristos ºi cu cât simþim mai
mult puterea Lui mântuitoare, cu atât mai clar ne vom înþelege slãbiciunea ºi
nedesãvârºirea ºi cu atât mai serios vom privi la El ca la puterea ºi
Rãscumpãrãtorul nostru. Noi nu avem în noi înºine puterea de a curãþa templul
sufletului de întinarea lui; dar când ne pocãim de pãcatele noastre împotriva lui
Dumnezeu ºi cãutãm iertare prin meritele lui Hristos, El ne va împãrtãºi acea
credinþã care lucreazã prin dragoste ºi curãþã inima. Prin credinþã în Hristos ºi
ascultare de Legea lui Dumnezeu, noi putem fi sfinþiþi ºi putem obþine astfel o
calificare pentru societatea îngerilor sfinþi ºi a celor rãscumpãraþi, îmbrãcaþi în
haine albe, în împãrãþia slavei.”– The Sanctified Life, pg.83.
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4. MÃRTURIA SAMARITENILOR
a. Ce au declarat mulþi samariteni dupã ce L-au acceptat pe Isus ca
Mesia? Ioan 4:42.

„Fariseii dispreþuiau simplitatea lui Isus. Ei ignorau miracolele Lui ºi cereau
un semn cã El era Fiul lui Dumnezeu. Dar samaritenii nu au cerut nici un
semn ºi Isus n-a sãvârºit nici o minune între ei, cu excepþia descoperirii
tainelor vieþii femeii de la fântânã. Totuºi, mulþi L-au primit. În bucuria lor
spuneau: ‚Acum credem, nu din pricina spuselor tale: cãci L-am auzit noi
înºine ºi ºtim cã este într-adevãr Hristosul, Mântuitorul lumii.’ (Ioan 4:42).”–
Hristos, Lumina lumii, pg.136.

b. Pe ce profeþie îºi bazau samaritenii credinþa lor în Mesia cel
fãgãduit? Genesa 49:10.

„Samaritenii credeau cã Mesia urma sã vinã ca Rãscumpãrãtor, nu doar
pentru iudei, ci pentru lumea întreagã. Duhul Sfânt Îl prezise prin Moise ca
pe un profet trimis de la Dumnezeu. Prin Iacov se spusese cã la El avea sã
fie adunarea poporului ºi prin Avraam cã toate neamurile pãmântului aveau
sã fie binecuvântate în El. Pe baza acestor versete poporul din Samaria îºi
baza credinþa sa în Mesia. Faptul cã evreii intrepretaserã greºit profeþii de
mai târziu, atribuind primei veniri slava celei de-a doua veniri a lui Hristos
i-a condus pe samariteni sã respingã toate scrierile sfinte, cu excepþia acelora
date prin Moise. Dar când Mântuitorul a ºters aceste interpretãri false, mulþi
au acceptat profeþiile de mai târziu ºi cuvintele lui Hristos Însuºi cu privire la
împãrãþia lui Dumnezeu.” Hristos, Lumina lumii, pg.136.
c. Cum putem imita lucrarea lui Hristos cu samaritenii?

„Învãþãtura lui Hristos a îmblânzit ºi a supus sufletul. Adevãrul primit în
inimã va lucra o restaurare în suflet. Acei care Îl iubesc pe Isus vor iubi
sufletele pentru care El a murit. Adevãrul sãdit în inimã va descoperi iubirea
pentru Isus ºi puterea ei transformatoare. Orice lucru aspru, nepoliticos,
critic ºi dominant nu este de la Hristos, ci vine de la Satana.”– Mãrturii
pentru predicatori, pg.138.
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5. MISIONARI CREªTINI
a. Daþi câteva exemple pentru ceea ce devin creºtinii când Îl
primesc cu adevãrat pe Hristos. Marcu 5:18-20; 7:31-37.

b. Ce lecþie esenþialã învãþãm de la femeia samariteanã? 1 Ioan
1:1-3; 2 Corinteni 5:14 (prima parte).

„De îndatã ce L-a gãsit pe Mântuitorul, femeia samariteanã i-a adus pe
alþii la El. Ea s-a dovedit un misionar mai eficient decât proprii Sãi ucenici.
Ucenicii nu vedeau în Samaria nimic care sã indice cã ar fi un câmp
încurajator. Gândurile lor erau aþintite la o mare lucrare ce urma sã fie fãcutã
în viitor. Ei nu vedeau cã chiar în jurul lor era de strâns o recoltã. Dar prin
femeia pe care o dispreþuiau, o întreagã cetate a fost adusã sã-L asculte pe
Mântuitorul. Ea a dus imediat lumina la semenii ei din cetate.
Aceastã femeie reprezintã lucrarea unei credinþe practice în Hristos.
Fiecare adevãrat ucenic este nãscut ca misionar în împãrãþia lui Dumnezeu.
Acela care bea din apa vie devine un izvor de apã. Primitorul devine un
dãtãtor. Harul lui Hristos în suflet este asemenea unui izvor în deºert, care
curge pentru a-i înviora pe toþi ºi fãcându-i pe cei care sunt gata sã piarã
nerãbdãtori sã bea din apa vieþii.”– Hristos, Lumina lumii, pg.138.

Vineri

27 august

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1. Ce a fãcut femeia când L-a recunoscut pe Isus ca pe singurul Mântuitor?
2. Care este semnificaþia cuvintelor: „Priviþi la grâne, cãci sunt albe, gata pentru
seceriº”?
3. Câte zile a rãmas Isus cu samaritenii?
4. Ce mãrturie au dat samaritenii cu privire la Isus?
5. Ce fac oamenii de îndatã ce-L primesc pe Isus în inimile lor?
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SABAT, 4 SEPTEMBRIE 2004

Darul Sabatului Întâi
ªcoala „Renaºterea”
a Uniunii NordBraziliene
Continuând tema
Darurilor pentru Sabatul
Întâi destinate educaþiei,
fondurile colectate în timpul
lunii septembrie vor ajuta
ªcoala „Renaºterea” situatã în
Brasilia, capitala Braziliei.
Sistemul bisericesc de educaþie
primarã a fost bine întemeiat în sudul
Braziliei de mulþi ani. Au fost întemeiate mai multe
ºcoli pline de succes, cele mai remarcabile în marele oraº Sao Paulo. Acum lucrarea
înainteazã constant în nord. Uniunea Nord-Brazilianã copiazã succesul fraþilor ºi
surorilor lor din sud în stabilirea unei puternice baze educaþionale pentru a-i instrui
pe tineri pentru serviciul Maestrului.
Este nevoie de ajutorul vostru pentru a face din acest proiect un succes. Mulþi
dintre elevii care participã la ºcolile noastre vin din lume ºi am avut multe cazuri de
pãrinþi care ºi-au predat Domnului inimile ca rezultat al vederii binecuvântãrii pe care
ºcoala a constituit-o pentru copiii lor. Vã rugãm sã dãruiþi generos pentru acest tip
fundamental de lucrare misionarã.
„ªcolile bisericii noastre sunt rânduite de Dumnezeu sã pregãteascã copiii pentru
aceastã mare lucrare. Aici copiii trebuie sã fie instruiþi în adevãrurile speciale pentru
acest timp ºi în lucrare misionarã practicã. Ei trebuie sã se înroleze în oastea de
lucrãtori care sã-i ajute pe cei bolnavi ºi suferinzi. Copiii pot lua parte la lucrarea
medicalã misionarã ºi prin puþinele lor mijloace pot ajuta la înaintarea ei. Investiþiile
lor pot fi mici, dar orice lucru mic ajutã ºi, prin eforturile lor, multe suflete vor fi
câºtigate pentru adevãr. Prin ei solia lui Dumnezeu ºi sãnãtatea Lui salvatoare vor fi
fãcute de cunoscut la toate neamurile. Atunci faceþi ca biserica sã poarte o povarã
pentru mieluºeii turmei. Copiii sã fie educaþi ºi instruiþi sã lucreze pentru Domnul,
cãci ei sunt moºtenirea lui Dumnezeu.” Sfaturi pentru pãrinþi, educatori ºi elevi,
pg.144,145.
Fraþii ºi surorile voastre din Uniunea Nord-Brazilianã
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Lecþia 10

Sabat, 4 septembrie 2004.
s.a. 18:46

Fiul slujbaºului împãrãtesc
„Iar a Celui ce, prin puterea care lucreazã în noi, poate sã facã
nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui sã fie slava în
Bisericã ºi în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin.”
(Efeseni 3:20,21).
„Când venim la El cu credinþã, fiecare cerere ajunge la inima lui
Dumnezeu. Când am cerut binecuvântarea Lui, ar trebui sã credem cã o
primim ºi sã-I mulþumim cã am primit-o.”– Hristos, Lumina lumii, pg.141.
(sublinierea autorului).

Recomandare pentru studiu: Hristos, Lumina lumii, pg.139-141.

Duminică

29 august

1. ISUS ÎN GALILEA
a. Dupã ce a petrecut douã zile cu samaritenii, spre ce oraº din
Galilea S-a îndreptat Isus? Ioan 4:43-46 p.p.

„Vestea întoarcerii lui Hristos în Cana s-a rãspândit repede prin toatã
Galilea, aducând speranþã celor suferinzi ºi întristaþi.”– Hristos, Lumina lumii,
pg.139.

b. Cine a venit sã-L întâlneascã pe Isus în Galilea? Ioan 4:46 u.p.,
47 p.p.

„În Capernaum, vestea a atras atenþia unui nobil iudeu care era slujbaº
în serviciul împãratului. Un fiu al slujbaºului suferea de ceea ce pãrea sã fie
o boalã incurabilã. Medicii renunþaserã la a-l mai trata, crezând cã moare;
dar când tatãl a auzit despre Isus, s-a hotãrât sã caute ajutor la El. Copilul
era într-o stare foarte rea ºi exista temerea cã nu va mai trãi pânã la întoarcerea
Lui; totuºi, slujbaºul simþea cã trebuia sã prezinte personal acest caz. El
spera cã rugãciunea unui tatã ar putea trezi înþelegerea Marelui Medic.”–
Hristos, Lumina lumii, pg.138.
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Luni

30 august

2. NECREDINÞA SLUJBAªULUI ÎMPÃRÃTESC
a. Care a fost cererea slujbaºului? Ioan 4:47 u.p.

„Ajungând în Cana, el a gãsit o gloatã în jurul lui Isus. Cu o inimã
nerãbdãtoare el s-a strecurat prin mulþime pânã în prezenþa Mântuitorului.
Credinþa lui a început sã oscileze când a vãzut doar un om îmbrãcat simplu,
prãfuit ºi obosit de cãlãtorie. El se îndoia cã aceastã Persoanã ar fi putut face
ceea ce el venise s-o roage; totuºi a cãutat sã vorbeascã cu Isus, I-a spus
problema lui ºi L-a rugat pe Mântuitorul sã-l însoþeascã acasã. Dar durerea lui
Îi era deja cunoscutã lui Isus. Înainte ca slujbaºul sã fi plecat de acasã,
Mântuitorul vãzuse deja necazul acestuia.”– Hristos, lumina lumii, pg.139.
b. Cu ce cuvinte a arãtat Isus cã El cunoºtea necredinþa slujbaºului
împãrãtesc? Ioan 4:48.

„Dar El mai ºtia de asemenea cã tatãl îºi pusese în mintea lui condiþii cu
privire la credinþa sa în Isus. Dacã cererea lui nu îi era ascultatã, el nu avea
sã-L primeascã drept Mesia. În timp ce slujbaºul aºtepta într-o mare tensiune,
Isus i-a zis: ‚Dacã nu vedeþi semne ºi minuni, nu vreþi sã credeþi’ (Ioan 4:48).
În ciuda la toate dovezile cã Isus era Hristosul, tatãl care venise cu
cererea se hotãrâse sã condiþioneze credinþa lui în El de satisfacerea cererii
sale.”– Hristos, Lumina lumii, pg.139,140 .
„Hristos a spus slujbaºului pe al cãrui fiu l-a vindecat: ‚Dacã nu vedeþi
semne ºi minuni, nu vreþi sã credeþi’ (Ioan 4:48). El Se întrista cã propria Sa
naþiune cerea aceste semne exterioare ale mesianitãþii Sale. De repetate ori
s-a mirat de necredinþa lor.”– Ibid., pg.229.
„Mulþi care refuzã solia pe care le-o trimite Domnul, cautã sã gãseascã
cârlige în care sã-ºi punã îndoielile, sã gãseascã vreo scuzã pentru a respinge
lumina cerului. În faþa dovezilor clare ei spun asemenea iudeilor: ,Aratã-ne o
minune ºi vom crede. Dacã aceºti soli au adevãrul, de ce nu vindecã ei
bolnavii?’…
Dacã ochii lor ar putea fi deschiºi, ei ar vedea îngerii rãi bucurându-se în
jurul lor ºi triumfând în puterea lor de a-i amãgi. Este chiar înaintea noastrã
ziua când Satan va rãspunde cererii acestor îndoielnici ºi va prezenta
numeroase minuni pentru a confirma credinþa tuturor acelora care cautã
acest fel de dovezi. Cât de grozavã va fi situaþia acelora care îºi închid ochii
faþã de lumina adevãrului ºi cer minuni pentru a-i întemeia în amãgire!”–
Evanghelizare, pg.368.
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3. VÃZÂND ªI CREZÂND
a. Cum a manifestat Hristos întristare din pricina necredinþei
propriului Sãu popor? Matei 12:38,39.

„Hristos a fost îndurerat de faptul cã propriul Sãu popor, cãruia îi fuseserã
încredinþate cuvintele sfinte nu auzea glasul lui Dumnezeu vorbindu-le prin
Fiul Sãu.”– Hristos, Lumina lumii, pg.140.
b. Ce diferenþã exista între evrei ºi samariteni cu privire la credinþa
lor în Isus? Marcu 6:2-6; Ioan 4:40-42.

„Mântuitorul a pus în contrast aceastã necredinþã îndoielnicã cu credinþa
simplã a samaritenilor, care n-au cerut nici o minune ºi nici un semn. Cuvântul
Sãu ºi dovada mereu prezentã a divinitãþii Sale avea o putere convingãtoare
care le atingea inimile.”– Hristos, Lumina lumii, pg.140.
c. Faþã de cine ar trebui sã se descopere credinþa noastrã astãzi?
Romani 16:26.

„Oricât de mic ar fi serviciul nostru sau de umilã lucrarea noastrã, dacã
Îl urmãm pe Hristos în credinþã simplã, nu vom fi dezamãgiþi de rãsplatã.
Ceea ce nu poate dobândi nici chiar cel mai mare ºi mai înþelept, poate primi
cel mai slab ºi mai umilit. Poarta de aur a cerului nu se deschide înaintea
celor ce manifestã înãlþare de sine. Ea nu se ridicã înaintea celui cu un duh
mândru. Dar porþile veºnice se vor deschide larg la atingerea tremurândã a
unui copilaº. Binecuvântatã va fi rãsplata harului pentru aceia care au lucrat
pentru Dumnezeu în simplitatea credinþei ºi iubirii.” Parabole, pg.404.
„Dintre toþi pretinºii creºtini, Adventiºtii de Ziua a ªaptea ar trebui sã fie
cei dintâi în ridicarea lui Hristos înaintea lumii. Proclamarea soliei îngerului
al treilea cere prezentarea adevãrului Sabatului. Acest adevãr, cu altele incluse
în solie, trebuie sã fie proclamate; dar marele centru de atracþie, Isus Hristos,
nu trebuie lãsat la o parte. La crucea lui Hristos adevãrul ºi îndurarea se
întâlnesc ºi neprihãnirea ºi pacea se sãrutã. Pãcãtosul trebuie sã fie condus
sã priveascã la Calvar; cu credinþa simplã a unui copilaº trebuie sã se încreadã
în meritele Mântuitorului, acceptând neprihãnirea Lui, crezând în îndurarea
Lui.”– Slujitorii evangheliei, pg.140.
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Miercuri

1 septembrie

4. CREDINÞA RÃSPLÃTITÃ
a. Când credinþa slujbaºului împãrãtesc s-a prins de Hristos, cum
ºi-a repetat el cererea? Ioan 4:49.
„Totuºi slujbaºul împãrãtesc avea credinþã într-un anumit grad; cãci el
venise sã cearã ceea ce i se pãrea a fi cea mai preþioasã dintre toate
binecuvântãrile…
Asemenea unui fulger luminos, cuvintele Mântuitorului faþã de slujbaºul
împãrãtesc dãduserã pe faþã inima lui. El vedea cã motivele sale de cãutare a lui
Isus erau egoiste. Credinþa lui oscilantã i-a apãrut în adevãratul ei caracter. În
adâncã nevoie, el ºi-a dat seama cã se afla în prezenþa Unuia care putea citi
gândurile ºi la care toate lucrurile erau posibile. Într-un strigãt de agonie, el a zis:
‚Doamne, vino în casa mea înainte sã moarã copilul’ (Ioan 4:49). Credinþa Lui
s-a prins de Hristos ca ºi Iacov, când, luptându-se cu îngerul a strigat: ‚Nu te las sã
pleci, pânã nu mã binecuvântezi’ (Geneza 32:26).”– Hristos, Lumina lumii, pg.140.
b. Ce a fãcut Isus în loc de a merge la casa slujbaºului împãrãtesc?
Ioan 4:50.
„Isus avea de fãcut un dar ºi mai mare. El nu dorea sã vindece doar
copilul, ci sã facã din slujbaºul împãrãtesc ºi membrii familiei sale pãrtaºi la
binecuvântãrile mântuirii ºi sã aprindã o luminã în Capernaum, care urma sã
fie foarte curând câmpul muncii Sale. Dar slujbaºul împãrãtesc trebuia sã-ºi
înþeleagã nevoia, înainte de a dori harul lui Hristos. Acest om îi reprezenta
pe mulþi din naþiunea sa. Ei erau interesaþi de Isus din motive egoiste. Ei
sperau sã obþinã vreun beneficiu special prin puterea Lui ºi îºi condiþionau
credinþa de acordarea acestei favori vremelnice; dar erau în necunoºtinþã
de boala lor spiritualã ºi nu-ºi vedeau nevoia de harul divin…
Asemenea lui Iacov, el a biruit. Mântuitorul nu Se poate retrage de la
sufletul care se prinde de El, invocând marea sa nevoie. ‚Mergi în pace,’
i-a spus El, ‚fiul tãu trãieºte’ (Ioan 4:50). Slujbaºul împãrãtesc a pãrãsit
prezenþa Mântuitorului cu o pace ºi o bucurie pe care n-o cunoscuse niciodatã
mai înainte. El nu doar cã credea cã fiul sãu avea sã se însãnãtoºeascã, ci se
încredea cu putere în Hristos ca Mântuitor.”– Hristos, Lumina lumii, pg.140.
„Dacã ne predãm cu totul Lui ºi renunþãm la viaþa noastrã de pãcat,
patimã ºi mândrie ºi ne prindem de Hristos ºi de meritele Sale, El va împlini
faþã de noi ceea ce a fãgãduit. El spune cã va dãrui cu generozitate tuturor
celor care-I cer. Nu putem noi crede aceasta? Eu L-am încercat în acest
punct ºi ºtiu cã El este credincios sã-ªi împlineascã toate fãgãduinþele Sale.”–
The Signs of the Times, 29 septembrie 1887.
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5. VINDECAREA ªI MÂNTUIREA
a. În ce mod l-a vindecat Isus pe fiul slujbaºului împãrãtesc? Ioan
4:51-53.

„În acelaºi moment cei care vegheau lângã copilul muribund în casa din
Capernaum au vãzut o schimbare bruscã ºi misterioasã. Umbra morþii s-a
ridicat de pe faþa suferindului. Aprinderea febrei a dat loc strãlucirii sãnãtãþii
restabilite. Ochii înceþoºaþi s-au luminat de inteligenþã ºi puterea s-a întors în
corpul slãbit. Nici un semn al bolii sale n-a mai rãmas în copil. Trupul sãu
arzând a devenit moale ºi umed ºi s-a adâncit într-un somn liniºtit. Febra l-a
pãrãsit chiar în arºiþa zilei. Familia era uimitã ºi mare le-a fost bucuria.
Cana nu era aºa de departe de Capernaum, încât slujbaºul sã nu fi putut
ajunge acasã seara, dupã discuþia cu Isus; dar el nu s-a grãbit în drum spre
casã. El n-a ajuns la Capernaum decât în dimineaþa urmãtoare. Ce sosire a
fost aceea! Când a plecat sã-L caute pe Isus, inima lui era grea de durere.
Soarele i se pãrea cã-l arde cu cruzime ºi cântecul pãsãrelelor era ca o
batjocurã pentru el. Cât de diferit simþea acum! Toatã natura are o nouã
înfãþiºare. El vede cu ochi noi. Când cãlãtoreºte în liniºtea dimineþii, toatã
natura pare sã-L laude pe Dumnezeu împreunã cu el. În timp ce este încã la
o oarecare depãrtare de locuinþa sa, servii îi ies în întâmpinare, nerãbdãtori
sã uºureze încordarea pe care ei erau siguri cã el ar simþi-o. El nu aratã nici
o surprindere la vestea pe care i-o aduc, însã cu un interes atât de mare,
încât nu-l pot pricepe, el îi întreabã în ce ceas a început copilul sã se facã
bine. Ei rãspund: ‚Ieri, la ceasul al ºaptelea, febra l-a pãrãsit.’ (Ioan 4:52).
Chiar în momentul când credinþa tatãlui a prins asigurarea: ‚Fiul tãu trãieºte,’
iubirea divinã a atins copilul muribund.”– Hristos, Lumina lumii, pg.140.

Vineri

3 septembrie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1.
2.
3.
4.
5.

De ce nu sunt profeþii în general bine primiþi în patria lor?
Ce cuvinte ale slujbaºului împãrãtesc dãdeau pe faþã necredinþa lui?
Cum a reacþionat Hristos la necredinþa poporului Sãu?
Ce fãgãduieºte Isus tuturor acelora care acceptã invitaþia Sa?
Cum Se poartã Isus faþã de orice persoanã care-I cere ajutorul?
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Lecþia 11

Sabat, 11 septembrie 2004
s.a. 19:33

Paraliticul de la Betesda
„Isus le-a rãspuns: ‚Tatãl Meu lucreazã pânã acum ºi Eu lucrez
de asemenea.” (Ioan 5:17).
„Lucrarea lui Hristos în vindecarea bolnavilor era în perfectã armonie
cu legea. Ea onora Sabatul.”– Hristos, Lumina lumii, pg.147.
Recomandare pentru studiu: Hristos, Lumina lumii, pg.142-146.

Duminică

5 septembrie

1. APELE VINDECÃTOARE
a. Cu ce scop mergeau mulþi bolnavi la Ierusalim? Ioan 5:2,3.

b. Ce credinþã aveau oamenii despre scãldãtoarea de la Betesda?
Ioan 5:4.

„ ‚În Ierusalim, lângã Poarta Oilor, era o scãldãtoare, numitã în evreieºte
Betesda, care avea cinci pridvoare. În pridvoarele acestea zãceau o mulþime
de bolnavi, orbi, ºchiopi, uscaþi, care aºteptau miºcarea apei.’ (Ioan 5:2,3).
Din când în când, apele acestui bazin erau agitate ºi se credea cã acesta
era rezultatul puterii supranaturale ºi cã cine intra primul în apã dupã
tulburarea acesteia, ar fi fost vindecat de orice boalã ar fi avut.
Sute de suferinzi au vizitat locul; dar atât de mare era mulþimea când se
tulbura apa, încât se îmbulzeau toþi înainte, cãlcând în picioare bãrbaþi, femei
ºi copii mai slabi decât ei. Mulþi nici nu se puteau apropia de scãldãtoare.
Mulþi care reuºeau sã ajungã la ea, mureau pe marginea ei. Se fãcuserã
adãposturi în jurul locului, pentru ca bolnavii sã poatã fi protejaþi de arºiþa
zilei ºi de rãcoarea nopþii. Erau unii care petreceau noaptea în aceste porticuri,
târându-se zi dupã zi la marginea scãldãtorii cu speranþa deºartã a
vindecãrii.”– Hristos, Lumina lumii, pg.142.
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2. PARALITICUL
a. Pe cine a vãzut Isus lângã bazin? Ioan 5:5.

„Isus venise din nou la Ierusalim. Mergând singur, în aparentã meditaþie
ºi rugãciune, El a ajuns la bazin. El i-a vãzut pe suferinzii nenorociþi aºteptând
ceea ce presupuneau a fi singura lor ºansã de vindecare. El dorea mult sãªi exercite puterea vindecãtoare ºi sã-i însãnãtoºeascã pe toþi suferinzii.
Dar era ziua de Sabat. Mulþimile mergeau la templu pentru închinare ºi El
ºtia cã o asemenea faptã de vindecare ar fi stârnit atât de mult prejudecata
iudeilor, încât ar fi scurtat lucrarea Lui.
Dar Mântuitorul a vãzut un caz de nenorocire grozavã. Era acela al unui
om care fusese olog neajutorat timp de treizeci ºi opt de ani. Boala lui era întro mare mãsurã rezultatul propriului sãu pãcat ºi era privitã ca o judecatã de la
Dumnezeu. Singur ºi fãrã prieteni, simþind cã era izolat de îndurarea lui
Dumnezeu, suferindul a petrecut ani lungi de mizerie. La timpul când se aºtepta
ca apele sã se tulbure, acei cãrora le era milã de neajutorarea lui îl duceau
pânã la porticuri. Dar în momentul favorit nu avea pe nimeni care sã-l ajute sã
intre în apã. El vãzuse tulburarea apei, dar n-a fost niciodatã în stare sã treacã
de marginea bazinului. Alþii mai puternici decât el sãreau înaintea lui. El nu se
putea lupta cu succes cu gloata egoistã ºi luptãtoare. Eforturile sale persistente
în vederea acelui scop ºi strãdania ºi dezamãgirea continuã epuizau cu
repeziciune rãmãºiþele puterii sale.”– Hristos, Lumina Lumii, pg.142.
b. Ce l-a întrebat Isus ºi care a fost rãspunsul sãu? Ioan 5:6,7.

c. Ce i-a spus Isus paraliticului sã facã? Ioan 5:8.

„Isus nu-i cere suferindului sã exercite credinþã în El. Îi spune pur ºi
simplu: ‚Scoalã-te, ia-þi patul ºi umblã’ (Ioan 5:8). Dar credinþa omului se
prinde de acel cuvânt. Fiecare nerv ºi muºchi tresare de o nouã viaþã ºi
membrele sale ologite intrã sãnãtoase în acþiune. Fãrã a pune întrebãri, el îºi
pune voinþa la dispoziþia lui Hristos ºi toþi muºchii sãi rãspund la voia lui.
Sãrind în picioare, el se vede a fi un om activ.
Isus nu i-a dat nici o asigurare a ajutorului divin. Omul s-ar fi putut opri sã
se îndoiascã ºi ºi-ar fi pierdut ºansa vindecãrii. Dar el a crezut cuvântul lui
Hristos ºi, acþionând pe baza lui, a primit putere.”– Hristos, Lumina lumii, pg.143.
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3. PARALIZIE SPIRITUALÃ
a. În ce stare se gãsesc oamenii care sunt despãrþiþi de Hristos?
Isaia 1:5,6; Efeseni 2:1-3.

„Prin aceeaºi credinþã putem primi vindecare spiritualã. Prin pãcat am
fost separaþi de viaþa lui Dumnezeu. Sufletele noastre sunt paralizate. De la
noi înºine nu suntem mai capabili de a trãi o viaþã sfântã decât era ologul
capabil sã meargã.”– Hristos, Lumina lumii, pg.143.
„Mlãdiþa care nu-ºi trage seva din viþã, nu poate sã aducã roadã. Fãrã o
legãturã realã, vitalã cu via, fãrã a primi seva care curge prin butuc, ea este
neroditoare. Tot astfel este ºi cu aceia care nu sunt cu adevãrat uniþi cu
Hristos. Ei pot pretinde a-L cunoaºte, numele lor pot fi înscrise în registrul
bisericii, dar dacã nu sunt corzi vii ale Adevãratei Viþe, aceasta n-are nici o
valoare. Existã o unire cu biserica ce nu are nici o valoare înaintea lui
Dumnezeu. Mãrturisirea lor nu-i va mântui, din pricina lipsei lor de credinþã,
lipsa roadelor dovedind cã ei sunt mlãdiþe false. Ei sunt ascultãtori ºi nu
împlinitori ai cuvântului lui Dumnezeu ºi viitorul lor este arãtat în aceastã
parabolã [a viþei ºi a mlãdiþelor]. Despãrþirea lor de Hristos implicã o ruinã la
fel de completã ca cei reprezentaþi prin coarda moartã. ‚Dacã cineva nu
rãmâne în Mine,’ spunea Hristos, ‚este aruncat afarã ca mlãdiþa neroditoare
ºi se usucã; apoi mlãdiþele uscate sunt strânse, aruncate în foc, ºi ard.’ (Ioan
15:6).”– The Signs of the Times, 10 decembrie 1896.
b. Care este singurul remediu pentru o asemenea condiþie? Fapte 9:34.
„Sunt mulþi care-ºi înþeleg neajutorarea ºi care doresc acea viaþã spiritualã
care-i va aduce în armonie cu Dumnezeu; ei se strãduiesc în zadar s-o
dobândeascã. În disperarea lor, ei strigã: ‚O, nenorocitul de mine! Cine mã va
izbãvi de acest trup de moarte? (Romani 7:24 u.p.). Lãsaþi ca aceste suflete
disperate ºi luptãtoare sã priveascã în sus. Mântuitorul Se apleacã asupra a
ceea ce a cumpãrat cu sângele Sãu, spunând cu o milã ºi duioºie de nedescris:
‚Vrei sã te faci sãnãtos?’ (Ioan 5:6). El vã porunceºte sã vã ridicaþi în sãnãtate
ºi pace. Nu aºteptaþi sã simþiþi cã aþi fost însãnãtoºiþi. Credeþi cuvântul Sãu ºi
acesta va fi împlinit. Puneþi-vã voinþa de partea lui Hristos. Voiþi sã-I serviþi ºi
acþionând la cuvântul Sãu veþi primi putere. Oricare ar fi practica rea sau
patima stãpânitoare care prin îndelungã îngãduire leagã trupul ºi sufletul, Hristos
vrea ºi poate sã vã elibereze. El va da viaþã sufletului care este ‚mort în
pãcate’ (Efeseni 2:1). El îi va elibera pe captivii care sunt þinuþi prin slãbiciune
ºi nenorocire ºi lanþurile pãcatului.”– Hristos, Lumina lumii, pg.203.
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4. MÂNIA FARISEILOR
a. Ignorând binecuvântãrile revãrsate asupra paraliticului, de ce
au devenit fariseii iritaþi? Ioan 5:9 u.p., 10.

„Paraliticul vindecat s-a aplecat sã-ºi ia patul, care era doar o cârpã ºi o
pãturã ºi când s-a ridicat din nou cu un sentiment de desfãtare, a privit în jur
sã-L vadã pe Eliberatorul sãu; dar Isus dispãruse în mulþime. Omul se temea cã
nu l-ar mai fi cunoscut, dacã l-ar fi vãzut din nou. Când se grãbea pe cale cu paºi
hotãrâþi ºi liberi, lãudând pe Dumnezeu ºi bucurându-se de puterea sa redobânditã,
el i-a întâlnit pe câþiva dintre farisei ºi le-a spus imediat de vindecarea lui. El a
fost surprins de rãceala cu care ei ascultau la istorisirea lui.
Coborând sprâncenele, ei l-au întrerupt, întrebându-l de ce-ºi ducea patul
în ziua Sabatului. Ei i-au reamintit cu severitate cã nu era legal sã poarte
poveri în ziua Domnului. În bucuria lui, omul uitase cã era Sabat; totuºi nu
simþea nici o osândã pentru cã ascultase de porunca Unuia care avea o
asemenea putere de la Dumnezeu. El a rãspuns cu îndrãznealã, ‚Acela,
care m-a fãcut sãnãtos, mi-a zis: Ia-þi patul ºi umblã’ (Ioan 5:11). Ei au
întrebat cine fãcuse aceasta, dar el nu putea sã spunã. Aceºti conducãtori
ºtiau bine cã numai Unul Se dovedise în stare sã facã aceastã minune; dar ei
doreau o dovadã directã cã era Isus, ca sã-L poatã osândi drept cãlcãtor al
Sabatului. În judecata lor, El nu doar cã violase porunca, vindecându-l pe om
în Sabat, dar sãvârºise sacrilegiul de a-i porunci sã-ºi ducã patul.”– Hristos,
Lumina lumii, pg.142.

b. Ce fãcuserã iudeii din Sabat? Matei 23:4.

„Iudeii pervertiserã legea în aºa mãsurã, încât o fãcuserã un jug de robie.
Cerinþele lor fãrã sens deveniserã proverbiale între alte naþiuni. În special
Sabatul era îngrãdit cu tot felul de restricþii fãrã sens. El nu era o desfãtare
pentru ei, sfântul Domnului ºi onorabil. Cãrturarii ºi fariseii fãcuserã din
respectarea lui o povarã de netolerat. Unui evreu nu-i era permis sã aprindã
un foc ºi nici chiar o lumânare în Sabat. În consecinþã oamenii depindeau de
pãgâni pentru multe servicii pe care conducãtorii lor le interziceau sã le
îndeplineascã ei singuri.”– Hristos, Lumina lumii, pg.145.
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5. SABATUL ªI SCOPUL LUI
a. Cum Se raporta Isus la legea lui Dumnezeu ºi la Sabat? Isaia
42:21.

„Isus venise sã ‚mãreascã legea ºi s-o onoreze’. El nu trebuia sã-i
slãbeascã demnitatea, ci s-o înalþe. Scriptura spune: ‚El nu va slãbi, nici nu
se va descuraja pânã când nu va aºeza judecata pe pãmânt.’ (Isaia 42:21,
4). El venise sã elibereze Sabatul de acele cerinþe împovãrãtoare care îl
fãcuserã un blestem în locul unei binecuvântãri.”– Hristos, Lumina lumii, pg.146.
b. Ce ar trebui ºi ce nu ar trebui sã se facã în Sabat? Exodul 20:8-11.

„Un scop înþelept stãtea la baza fiecãrei fapte a vieþii lui Hristos pe
pãmânt. Orice fãcea El era important în sine ºi în învãþãtura lui. Dintre cei
necãjiþi de la scãldãtoare, El a ales cel mai nenorocit caz asupra cãruia sã-ªi
exercite puterea Sa vindecãtoare ºi i-a poruncit omului sã-ºi ducã patul prin
oraº pentru a face de cunoscut public marea lucrare care fusese sãvârºitã
asupra lui. Aceasta avea sã ridice întrebarea cu privire la ce era legal sã se
facã în Sabat ºi avea sã deschidã calea pentru ca El sã denunþe restricþiile
evreilor cu privire la ziua Domnului ºi sã le declare tradiþiile ca fãrã valoare…
ªi omul are de asemenea o datorie de îndeplinit în aceastã zi. Nevoile
vieþii trebuie satisfãcute, cei bolnavi trebuie îngrijiþi, lipsurile celor nevoiaºi
trebuie uºurate. Acela care neglijeazã a uºura suferinþa în Sabat nu va fi
socotit fãrã vinã. Ziua sfântã de odihnã a fost fãcutã pentru om ºi faptele de
îndurare sunt în desãvârºitã armonie cu scopul ei. Dumnezeu nu doreºte ca
fãpturile Sale sã sufere nici mãcar timp de o orã vreo durere, care poate fi
alinatã în Sabat sau în orice altã zi.”– Hristos, Lumina lumii, pg.146,147.

Vineri

10 septembrie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1.
2.
3.
4.
5.
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Ce credinþã predomina între evrei cu privire la scãldãtoarea Betesda?
Ce caz special a atras în mod deosebit atenþia lui Hristos?
Cine este singurul medic ce ne poate vindeca paralizia spiritualã?
Ce acþiune a lui Isus i-a supãrat foarte tare pe evrei?
Ce fapte sunt în armonie cu porunca Sabatului?
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Sabat, 18 septembrie 2004
s.a. 19:20

Autoritatea Fiului
„Cãci dupã cum Tatãl are viaþa în Sine, tot aºa a dat ºi Fiului sã
aibã viaþa în Sine. ªi I-a dat putere sã judece, întrucât este Fiu al
omului.” (Ioan 5:26,27).
„Autoritatea Mea, spunea El, de a face lucrarea de care Mã acuzaþi,
este cã Eu sunt Fiul lui Dumnezeu, una cu El în naturã, în voinþã ºi în scop. În
toate lucrãrile creaþiunii ºi providenþei, Eu cooperez cu Dumnezeu.”– Hristos,
Lumina lumii, pg.148.

Recomandare pentru studiu: Hristos, Lumina lumii, pg.146-152.

Duminică

12 septembrie

1. EGAL CU DUMNEZEU
a. Pe lângã vindecarea paraliticului în Sabat, pentru ce alte motive
Îl urau iudeii pe Isus? Ioan 5:17,18.

„Isus pretindea drepturi egale cu Dumnezeu…
Întreaga naþiune a evreilor Îl numea pe Dumnezeu Tatãl lor, de aceea ei
n-ar fi fost aºa de înfuriaþi dacã Hristos S-ar fi reprezentat ca fiind în aceeaºi
relaþie cu Dumnezeu. Dar ei Îl acuzau de blasfemie, arãtând cã înþelegeau
cã El ridica aceastã pretenþie în cel mai înalt sens.”– Hristos, Lumina lumii,
pg.147.

b. Cum a susþinut Hristos autoritatea poruncilor lui Dumnezeu mai
presus de tradiþiile umane? Matei 15:1-9, 13.

„Vrãjmaºii lui Hristos nu aveau argumente cu care sã întâmpine
adevãrurile pe care El le punea înaintea conºtiinþelor lor. Ei puteau cita doar
obiceiurile ºi tradiþiile lor ºi acestea pãreau slabe ºi palide, în comparaþie cu
argumentele pe care Isus le scotea din cuvântul lui Dumnezeu ºi din ciclul
neîncetat al naturii.”– Hristos, Lumina lumii, pg.147.
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2. UNITATEA CU TATÃL
a. Cum a explicat Isus relaþia Lui cu Tatãl? Ioan 5:19,20.

b. Ce autoritate ºi putere care-I aparþine Tatãlui a declarat Hristos
cã o poseda ºi El? Ioan 5:21-23.

„Umilul Nazarinean Îºi afirmã adevãratul Sãu rang de nobleþe. El Se
ridicã mai presus de omenire, dã la o parte paravanul de pãcat ºi ruºine ºi stã
descoperit ca Cel onorat de îngeri, Fiul lui Dumnezeu, una cu Creatorul
Universului. Ascultãtorii Lui sunt ca fermecaþi. Nimeni n-a vorbit vreodatã
cuvinte ca ale Lui ºi nu s-a purtat cu o asemenea maiestate împãrãteascã.
Rostirile Sale sunt clare ºi limpezi, declarând pe deplin misiunea Lui ºi datoria
lumii. ‚Cãci Tatãl nu judecã pe nimeni, ci a încredinþat toatã judecata Fiului;
ca toþi oamenii sã-L cinsteascã pe Fiul, cum Îl cinstesc pe Tatãl. Cine nu-L
cinsteºte pe Fiul, nu-L cinsteºte pe Tatãl care L-a trimis… Cãci dupã cum
Tatãl are viaþa în Sine; tot astfel a dat Fiului sã aibã viaþã în Sine; ºi I-a dat
autoritate sã facã judecatã, fiindcã este Fiul omului’ (Ioan 5:22, 23, 26, 27).
Preoþii ºi conducãtorii se puseserã ca judecãtori care sã condamne lucrarea
lui Hristos, dar El S-a declarat judecãtorul lor ºi judecãtorul întregului pãmânt.
Lumea I-a fost încredinþatã lui Hristos ºi prin El a venit fiecare binecuvântare
datã de Dumnezeu neamului cãzut. El a fost Mântuitorul înainte de întruparea
Lui ca ºi dupã aceea. De îndatã ce a apãrut pãcatul, a existat ºi un Mântuitor.
El a dat tuturor luminã ºi viaþã ºi fiecare urmeazã sã fie judecat în conformitate
cu mãsura de luminã datã. ªi Acela care a dat lumina, care a urmãrit sufletul
cu îndemnuri duioase, cãutând sã-l câºtige de la pãcat la sfinþenie este atât
avocatul, cât ºi judecãtorul sãu. De la începerea marii controverse în cer,
Satan ºi-a susþinut cauza prin amãgire; ºi Hristos a lucrat pentru a da pe faþã
vicleºugurile sale ºi a zdrobi puterea lui. El l-a înfruntat pe amãgitorul ºi în
toate veacurile a cãutat sã-i smulgã pe captivi din mâna lui, fiind acela care va
rosti judecata asupra fiecãrui suflet.”– Hristos, Lumina lumii, pg.149.
„Hristos este singurul adevãrat standard al caracterului ºi acela care se
dã pe sine drept standard pentru alþii, se pune în locul lui Hristos. ªi întrucât
Tatãl ‚a încredinþat toatã judecata Fiului’ (Ioan 5:22), oricine se încumetã sã
judece motivele altora uzurpã din nou prerogativele Fiului lui Dumnezeu.
Aceºti pretinºi judecãtori ºi critici se pun de partea lui antihrist.”– Cugetãri
de pe Muntele Fericirilor, pg.101.
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3. ASIGURAREA VIEÞII VEªNICE
a. Ce asigurare este datã oricãrui adevãrat credincios? Ioan 5:24.

b. Ce altã prerogativã divinã a afirmat Hristos cã posedã? Ioan 5:25-29.

„ªi Dumnezeu ‚I-a dat autoritatea sã sãvârºeascã judecata, fiindcã este
Fiul omului’ (Ioan 5:27). Fiindcã El a gustat pânã la drojdii durerea ºi ispita
omeneascã ºi înþelege slãbiciunile ºi pãcatele oamenilor; pentru cã El a
rezistat pentru noi în mod victorios ispitirilor lui Satan ºi va proceda cu dreptate
ºi duioºie cu sufletele pentru care sângele Sãu s-a vãrsat sã le salveze – din
acest motiv, Fiul omului este rânduit sã facã judecata.
Dar misiunea lui Hristos n-a fost pentru judecatã, ci pentru mântuire.
‚Dumnezeu nu L-a trimis pe Fiul Sãu în lume pentru a osândi lumea; ci pentru
ca lumea sã poatã fi mântuitã prin El’ (Ioan 3:17). ªi înaintea sinedriului, Isus
a declarat: ‚Cine aude cuvântul Meu ºi crede în Cel ce M-a trimis, are viaþã
veºnicã ºi nu vine la judecatã, ci a trecut din moarte la viaþã’ (Ioan 5:24).
Poruncind ascultãtorilor Sãi sã nu se mire, Hristos le-a deschis înaintea
lor, într-o perspectivã ºi mai largã, taina viitorului. [Ioan 5:28,29 citat].
Aceastã asigurare a vieþii viitoare era aceea pe care Israel o aºteptase
atât de mult ºi pe care sperase s-o primeascã la venirea lui Mesia. Singura
luminã care poate lumina întunericul mormântului strãlucea asupra lor. Însã
încãpãþânarea este oarbã. Isus cãlcase tradiþiile învãþãtorilor ºi le
desconsiderase autoritatea ºi ei nu voiau sã creadã.
Timpul, locul, ocazia ºi intensitatea sentimentelor care cuprinserã
adunarea, s-au combinat toate sã facã ºi mai impresionante cuvintele lui
Isus înaintea sinedriului. Cele mai înalte autoritãþi religioase ale naþiunii cãutau
viaþa Aceluia care Se declarase restauratorul lui Israel. Domnul Sabatului
era dus înaintea unui tribunal pãmântesc sã rãspundã la acuzaþia de cãlcare
a legii Sabatului. Când ªi-a declarat netemãtor misiunea, judecãtorii Lui au
privit la El cu uimire ºi furie; dar cuvintele Sale nu puteau fi contrazise. Ei
nu-L puteau osândi. El a negat dreptul preoþilor ºi învãþãtorilor sã-L ancheteze
sau sã se amestece în lucrarea Lui. Ei nu erau învestiþi cu o asemenea
autoritate. Pretenþiile lor se bazau pe mândria ºi aroganþa lor. El a refuzat sã
Se recunoascã vinovat de acuzele lor sau sã Se lase învãþat de ei.”– Hristos,
Lumina lumii, pg.149,150.
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4. ISUS, TEMA CENTRALÃ A SCRIPTURILOR
a. Cum a explicat Isus cauza necredinþei evreilor? Ioan 5:37,38.

„În loc de a-ªi cere iertare pentru fapta de care se plângeau ei, sau de a
explica scopul cu care a fãcut-o, Isus S-a întors împotriva conducãtorilor ºi
acuzatul a devenit acuzator. El i-a mustrat pentru împietrirea inimilor lor ºi
pentru necunoaºterea Scripturilor. El a declarat cã ei respinserã cuvântul lui
Dumnezeu în aceeaºi mãsurã în care Îl respingeau pe Acela pe care L-a
trimis Dumnezeu. ‚Cercetaþi Scripturile, fiindcã socotiþi cã în ele aveþi viaþã
veºnicã; dar tocmai ele mãrturisesc despre Mine.’ (Ioan 5:39).”– Hristos,
Lumina lumii, pg.150.

b. De ce n-au reuºit iudeii sã înþeleagã Scripturile? Ioan 5:39,40.

„Pe fiecare paginã, fie a istoriei, învãþãturii sau profeþiei, Vechiul
Testament strãluceºte de slava Fiului lui Dumnezeu. În mãsura în care era
de origine divinã, întregul sistem al iudaismului era o profeþie compactã a
evangheliei. Despre Hristos ‚dau mãrturie toþi profeþii’ (Fapte 10:43). Din
fãgãduinþa datã lui Adam ºi pânã la patriarhi ºi orânduirea legii, lumina
glorioasã a cerului a lãmurit paºii Mântuitorului. Vãzãtorii au privit Steaua
din Betleem, ªilo care avea sã vinã, în timp ce lucrurile viitoare treceau pe
dinaintea lor într-o procesiune misterioasã. Prin orice jertfã era arãtatã
moartea lui Hristos. În fiecare nor de tãmâie se înãlþa dreptatea Sa. Prin
orice trâmbiþã de jubileu era vestit numele Lui. În taina grozavã a sfintei
sfintelor locuia slava Lui.
Evreii aveau în posesie Scripturile ºi presupuneau cã în simpla cunoaºtere
exterioarã a cuvântului aveau viaþã veºnicã. Dar Isus a spus: ‚Cuvântul Sãu
nu rãmâne în voi.’ Respingându-L pe Hristos în cuvântul Sãu, ei Îl respingeau
în persoanã. ‚Nu vreþi sã veniþi la Mine,’ zicea El, ‚ca sã aveþi viaþã’ (Ioan
5:38,40).”– Hristos, Lumina lumii, pg.150.
„Cuvântul lui Dumnezeu, rostit inimii, are o putere animatoare ºi acei
care vor aduce vreo scuzã pentru neglijarea de a deveni familiarizaþi cu el
vor neglija cererile lui Dumnezeu în multe privinþe. Caracterul va fi deformat,
cuvintele ºi faptele vor fi o ocarã pentru adevãr… Când mintea se ocupã de
virtutea ºi evlavia bãrbaþilor sfinþi din vechime, spiritul care-i inspira va aprinde
o flacãrã a iubirii ºi ardorii sfinte în inimile acelora care vor sã fie ca ei la
caracter.”– Sfaturi pentru Lucrarea ªcolii de Sabat, pg.15.
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5. SLAVA LUI DUMNEZEU
a. Ce altã cauzã de necredinþã între iudei a fost arãtatã de Isus?
Ioan 5:41,42.

„Conducãtorii evrei studiaserã învãþãturile profeþilor cu privire la împãrãþia
lui Mesia; dar ei nu fãcuserã aceasta cu o dorinþã sincerã de a cunoaºte
adevãrul, ci cu scopul de a gãsi dovezi care sã le susþinã speranþele lor
ambiþioase. Când Hristos a venit într-un mod contrar aºteptãrilor lor, ei n-au
vrut sã-L primeascã; ºi, pentru a se îndreptãþi, ei au încercat sã-L dovedeascã
a fi un amãgitor. Din moment ce ºi-au pus paºii pe aceastã cale, a fost uºor
pentru Satan sã le întãreascã împotrivirea faþã de Hristos. Înseºi cuvintele
care ar fi trebuit primite ca dovadã a divinitãþii Sale au fost interpretate
împotriva Lui. Astfel ei L-au transformat pe Dumnezeu într-o minciunã ºi cu
cât mai direct le vorbea Mântuitorul prin faptele Lui de îndurare, cu atât mai
hotãrâþi erau în împotrivirea lor faþã de luminã.”– Hristos, Lumina lumii, pg.151.
b. Ce i-a condus pe iudei sã-L respingã pe Isus ºi sã spunã bun
venit învãþãtorilor falºi? Ioan 5:43,44.
„Eu am venit în numele Tatãlui Meu ºi nu M-aþi primit; dacã va veni un
altul în numele sãu propriu, pe acela îl veþi primi’ (Ioan 5:43). Isus a venit
prin autoritatea lui Dumnezeu, purtând chipul Sãu, împlinind cuvântul Sãu ºi
cãutând slava Sa; totuºi El n-a fost acceptat de cãtre conducãtorii din Israel;
dar când alþii aveau sã vinã, pretinzând caracterul lui Hristos, dar motivaþi de
propria lor voinþã ºi cãutând propria lor slavã, ei aveau sã fie primiþi. ªi de
ce? Fiindcã acela care îºi cautã slava proprie apeleazã la dorinþa de înãlþare
de sine din alþii. La asemenea apeluri evreii puteau sã rãspundã. Ei ar fi
primit învãþãtorul fals fiindcã acesta le mãgulea mândria, aprobând pãrerile
ºi tradiþiile lor cultivate.”– Hristos, Lumina lumii, pg.151.

Vineri

17 septembrie

ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1.
2.
3.
4.
5.

Ce autoritate ºi ce drepturi pretindea Hristos?
Ce relaþie a existat dintotdeauna între Isus ºi Tatãl?
Ce putere posedã Hristos?
Explicaþi Ioan 5:39,40.
Care a fost rezultatul respingerii de cãtre iudei a lui Isus ca Mesia?
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Lecþia 13

Sabat, 25 septembrie 2004
s.a. 19:06

Hrãnind mulþimea
„Isus le-a zis: ‚Nu au nevoie sã plece; daþi-le voi sã mãnânce!”
(Matei 14:16).
„Adesea ezitãm, nedoritori sã dãm tot ce avem, temându-ne sã cheltuim
ºi sã fim cheltuiþi pentru alþii. Dar Isus ne-a poruncit: ‚Daþi-le voi sã
mãnânce.’ (Matei 14:16). Porunca Lui este o fãgãduinþã; ºi în spatele ei se
aflã aceeaºi putere care a hrãnit mulþimea lângã mare.”– Hristos, Lumina
lumii, pg.269 (sublinierea autorului).

Recomandare pentru studiu: Hristos, Lumina lumii, pg.264-271.

Duminică

19 septembrie

1. MULÞIMEA FLÃMÂNDÃ
a. În afarã de ucenici, cine altcineva L-a mai însoþit pe Isus? Ioan
6:1,2.
„Hristos Se retrãsese într-un loc izolat cu ucenicii Sãi, dar aceste momente
rare de liniºte ºi pace au fost curând întrerupte. Ucenicii credeau cã se
retrãseserã într-un loc unde nu aveau sã fie deranjaþi; dar de îndatã ce mulþimea
a constatat lipsa Învãþãtorului divin, au întrebat: ‚Unde este?’ Unii dintre ei au
observat direcþia în care plecaserã ucenicii cu Hristos. Mulþi au mers pe þãrm
sã-i întâlneascã, în timp ce alþii au urmat în bãrcile lor pe apã. Paºtele era
aproape ºi, de departe ºi de aproape, grupe de pelerini, în drumul lor spre
Ierusalim, se strânseserã sã-L vadã pe Isus. Numãrul lor a crescut pânã când
s-au strâns cinci mii de bãrbaþi, în afarã de femei ºi copii. Înainte ca Hristos sã
ajungã la þãrm, o mulþime Îl aºtepta acolo.”– Hristos, Lumina lumii, pg.266.
b. Care era starea spiritualã a oamenilor? Marcu 6:34.
„[Hristos] ‚a fost miºcat de compasiune faþã de ei, fiindcã ei erau ca
niºte oi fãrã pãstor’ (Marcu 6:34). Pãrãsindu-ªi locul Sãu retras, El a gãsit
un loc convenabil de unde le putea sluji. Ei nu primiserã ajutor de la preoþi ºi
conducãtori; dar apele de viaþã vindecãtoare curgeau de la Hristos când El
prezenta mulþimii calea mântuirii.”– Hristos, Lumina lumii, pg.266.
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2. HRANÃ VREMELNICÃ
a. Pe lângã satisfacerea nevoilor spirituale ale oamenilor, de ce
altceva era preocupat Hristos? Ioan 6:3-5.

„Acela care i-a învãþat pe oameni calea de a-ºi asigura pacea ºi fericirea,
era la fel de preocupat de nevoile lor vremelnice, ca ºi de nevoia lor spiritualã.
Poporul era obosit ºi slãbit. Erau mame cu prunci în braþe ºi copilaºi mici
þinându-se de fustele lor. Mulþi stãtuserã în picioare de ore. Ei fuseserã atât
de interesaþi de cuvintele lui Hristos, încât nu se gândiserã nici mãcar o datã
sã se aºeze ºi gloata era aºa de mare, încât exista pericolul sã se calce în
picioare unii pe alþii. Isus dorea sã le dea o ºansã a se odihni ºi le-a poruncit
sã se aºeze. Era multã iarbã în acel loc ºi toþi se puteau odihni confortabil.”–
Hristos, Lumina lumii, pg.267.

b. Ce i-a spus Isus lui Filip ºi cu ce intenþie? Ioan 6:5,6.

c. Ce I-a rãspuns Filip lui Isus? Ioan 6:7.

„Acea zi pãrea [poporului] asemenea cerului pe pãmânt ºi ei erau cu
totul inconºtienþi de cât timp trecuse de când nu mai mâncaserã nimic.
În cele din urmã ziua trecuse. Soarele cobora spre apus ºi totuºi poporul
zãbovea. Isus lucrase toatã ziua fãrã hranã sau odihnã. El era palid de
obosealã ºi foame ºi ucenicii L-au îndemnat sã-ªi înceteze munca. Dar El
nu Se putea retrage de la mulþimea care se îngrãmãdea în jurul Lui.
În cele din urmã ucenicii au venit la El, îndemnându-L sã dea drumul
oamenilor spre binele lor. Mulþi veniserã de departe ºi nu mâncaserã nimic de
dimineaþa. În oraºele ºi satele dimprejur, ei puteau sã cumpere hranã. Dar
Isus le-a zis: ‚Daþi-le voi sã mãnânce’ (Luca 9:13) ºi apoi, întorcându-Se spre
Filip, a întrebat: ‚De unde sã cumpãrãm pâine ca sã mãnânce aceºtia?’ (Ioan
6:5). El a spus aceasta ca sã punã la încercare credinþa ucenicului. Filip s-a
uitat peste marea de capete ºi s-a gândit cât de imposibil era sã ofere hranã
care sã satisfacã nevoile unei asemenea gloate. El a rãspuns cã pâine în valoare
de douã sute de lei nu ar fi fost suficientã pentru ca s-o împartã între ei, ca
fiecare sã poatã primi câte puþin.”– Hristos, Lumina lumii, pg.266.
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Marţi

21 septembrie

3. PROVIZII DISPONIBILE
a. Ce informaþie i-a dat Andrei lui Isus? Ioan 6:8,9.

„Isus a întrebat câtã hranã se putea gãsi în gloatã. ‚Este un bãiat aici,’
zise Andrei, ‚care are cinci pâini de orz ºi doi peºtiºori: dar ce sunt acestea
pentru atât de mulþi oameni?’ (Ioan 6:9).”– Hristos, Lumina lumii, pg.267.
b. Ce plan a sugerat Isus pentru a pãstra ordinea în mulþimea
flãmândã? Ioan 6:10.

„Isus a rânduit ca [cele cinci pâini de orz ºi cei doi peºtiºori] sã fie aduºi
la El. Apoi a poruncit ucenicilor sã aºeze oamenii pe iarbã în grupe de câte
cincizeci sau o sutã, pentru a pãstra ordinea ºi ca toþi sã poatã vedea ce
urma sã facã.”– Hristos, Lumina lumii, pg.267.
c. Explicaþi succesiunea acþiunilor sãvârºite de Hristos în înmulþirea
hranei. Ioan 6:11; Matei 14:19.

„Când s-a instaurat [ordinea], Isus a luat hrana, ‚ºi privind spre cer, a
binecuvântat-o, a frânt-o ºi a dat-o ucenicilor Sãi, ºi ucenicii au dat-o mulþimii’
(Matei 14:19). ‚ªi ei au mâncat toþi ºi s-au sãturat. ªi au ridicat douãsprezece
coºuri pline de fãrâmituri ºi de peºtiºori’ (Marcu 6:42,43)…
Hristos n-a sãvârºit niciodatã vreo minune decât pentru a satisface o
nevoie adevãratã ºi fiecare minune avea menirea sã-i ducã pe oameni la
pomul vieþii, ale cãrui frunze sunt pentru vindecarea neamurilor. Hrana simplã
împãrþitã de mâinile ucenicilor conþinea un tezaur de lecþii. Mâncarea oferitã
era una umilã; peºtii ºi pâinile de orz erau mâncarea zilnicã a pescarilor de la
Marea Galileii. Hristos ar fi putut oferi oamenilor un ospãþ bogat, dar hrana
pregãtitã doar pentru satisfacerea apetitului nu le-ar fi transmis nici o lecþie
spre binele lor. Hristos i-a învãþat prin aceastã lecþie cã mijloacele naturale
pe care Dumnezeu le prevãzuse pentru om au fost pervertite. ªi niciodatã
nu s-au bucurat oamenii de ospeþele luxoase pregãtite pentru satisfacerea
gustului pervertit, cum s-au bucurat aceºti oameni de odihna ºi hrana simplã
pe care le-a oferit-o Hristos atât de departe de locuinþele omeneºti…
Egoismul ºi îngãduinþa gustului nenatural au adus pãcat ºi mizerie în
lume, din pricina excesului pe de o parte ºi din pricina lipsei pe de altã parte.”–
Hristos, Lumina lumii, pg.267.
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4. LECÞII SPIRITUALE (I)
a. Ce lecþie i-a învãþat Isus pe ucenici, dupã ce a hrãnit mulþimea?
Ioan 6:12,13.

„Dupã ce a fost hrãnitã mulþimea, au rãmas multe resturi. Dar Acela
care avea toate resursele puterii infinite la dispoziþia Sa, a spus: ‚Strângeþi
resturile care rãmân, pentru ca nimic sã nu se piardã.’ (Ioan 6:12). Aceste
cuvinte însemnau mai mult decât a pune pâinea în coºuri. Lecþia era dublã.
Nimic nu trebuie irosit. Noi nu trebuie sã lãsãm sã ne scape nici un avantaj
vremelnic. Nu trebuie sã neglijãm nimic care ar tinde sã foloseascã fiinþei
umane. Orice lucru care va uºura necesitãþile celor flãmânzi ai pãmântului
sã fie strâns. ªi ar trebui sã se manifeste aceeaºi grijã în lucrurile spirituale.
Când coºurile de rãmãºiþe au fost strânse, oamenii s-au gândit la prietenii lor
de acasã. Ei doreau ca ºi aceºtia sã aibã parte pe pâinea pe care a
binecuvântat-o Hristos. Conþinutul coºurilor a fost împãrþit în gloata doritoare
ºi a fost dus în toate zonele din împrejurimi. Astfel, acei care au fost prezenþi
la ospãþ aveau sã dea ºi altora pâinea care vine din cer, pentru a satisface
foamea sufletului. Ei trebuia sã repete ce învãþaserã despre lucrurile minunate
ale lui Dumnezeu. Nimic nu trebuia sã se piardã. Nici un cuvânt cu privire la
mântuirea lor veºnicã nu trebuia sã cadã fãrã folos la pãmânt.”– Hristos,
Lumina lumii, pg.268.

b. Ce lecþii de colaborare putem învãþa din aceastã experienþã?
Marcu 6:37-40; Luca 6:38; Galateni 6:6,10.

„În fapta lui Hristos de a satisface nevoile vremelnice ale unei mulþimi
flãmânde, se aflã adânci lecþii spirituale pentru toþi lucrãtorii Sãi. Hristos a
primit de la Tatãl; El a dat ucenicilor; aceºtia au dat mulþimii ºi oamenii unul
altuia. Tot astfel toþi acei care sunt uniþi cu Hristos vor primi de la El pâinea
vieþii, hrana cereascã ºi o vor împãrþi altora…
Hristos este marele centru, sursa a toatã puterea. Ucenicii Sãi trebuie
sã primeascã hranã de la El. Cel mai inteligent, cel mai spiritual, poate dãrui
doar în mãsura în care primeºte. De la ei înºiºi, nu pot da nimic pentru
nevoile sufletului. Noi putem împãrtãºi numai aceea ce primim de la Hristos;
ºi putem primi doar când împãrtãºim altora. Când continuãm sã împãrtãºim,
vom continua sã primim; ºi cu cât mai mult împãrtãºim, cu atât mai mult vom
primi. Astfel putem sã credem, sã ne încredem, sã primim ºi sã împãrtãºim
în mod constant.”– Hristos, Lumina lumii, pg.269, 270.
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5. LECÞII SPIRITUALE (II)
a. Ce alte lecþii spirituale putem primi din înmulþirea hranei? Marcu
4:26-28.

„Prin hrãnirea celor cinci mii, Isus ridicã vãlul de pe lumea naturalã ºi
descoperã puterea care este exercitatã în mod constant spre binele nostru.
În producerea recoltelor pãmântului, Dumnezeu sãvârºeºte în fiecare zi o
minune. Prin agenþii naturali este sãvârºitã aceeaºi lucrare care a fost fãcutã
în hrãnirea mulþimii. Oamenii pregãtesc solul ºi seamãnã sãmânþa, dar viaþa
de la Dumnezeu este aceea care face sã germineze sãmânþa. Ploaia lui
Dumnezeu ºi aerul ºi razele soarelui sunt acelea care facã sã iasã ‚mai întâi
frunzã verde, apoi spic, apoi bob deplin în spic’ (Marcu 4:28). Dumnezeu
este Acela care hrãneºte zilnic milioanele din câmpiile pline de rod. Oamenii
sunt chemaþi sã coopereze cu Dumnezeu în grija pentru grâu ºi pregãtirea
pâinii ºi din acest motiv ei pierd din vedere agentul divin. Ei nu-I dau lui
Dumnezeu slava ce se cuvine numelui Sãu sfânt. Lucrarea puterii Sale este
atribuitã cauzelor naturale sau instrumentelor omeneºti…
Minunea pâinilor învaþã o lecþie de dependenþã de Dumnezeu. Când
Hristos i-a hrãnit pe cei cinci mii, hrana nu era aproape, la îndemânã. În
aparenþã El nu avea mijloace la dispoziþie. Aici era cu cei cinci mii de bãrbaþi,
în afarã de femei ºi copii, în pustie. El nu invitase marea mulþime sã-L urmeze;
ei au venit fãrã invitaþie sau poruncã; dar El ºtia cã dupã ce au ascultat atât
de mult la învãþãtura Sa, ei erau flãmânzi ºi slãbiþi; cãci El era una cu ei în
nevoia lor de hranã. Ei erau departe de casã ºi noaptea era aproape. Mulþi
dintre ei nu aveau mijloace pentru a cumpãra hranã. Acela care postise
pentru ei patruzeci de zile în pustie nu îngãduia ca ei sã se întoarcã flãmânzi
la casele lor. Providenþa lui Dumnezeu L-a pus pe Isus acolo unde era ºi El
depindea de Tatãl Sãu ceresc pentru mijloacele de uºurare a nevoilor.”–
Hristos, Lumina lumii, pg.268.

Vineri
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ÎNTREBÃRI DE REVIZUIRE PERSONALÃ
1.
2.
3.
4.
5.
72

Care era principalul interes al lui Hristos pentru oameni?
De ce a satisfãcut Isus nevoile fizice ale oamenilor?
Explicaþi metoda lui Hristos de a pãstra în ordine mulþimea flãmândã.
Cum i-a inclus Isus pe ucenici în lucrarea de hrãnire a poporului?
Ce altã lecþie importantã a învãþat Isus dupã ce a hrãnit mulþimea?
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Lucrarea ªcolii de Sabat
Un câmp important ºi vast. „Superintendenþii ºi lucrãtorii din ªcolile noastre
de Sabat au de cultivat un câmp foarte important ºi vast. Ei trebuie sã fie
botezaþi cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, pentru ca minþile lor sã poatã fi
impresionate sã foloseascã cele mai bune metode ºi sã urmeze cele mai bune
planuri pentru a face ca lucrarea lor sã se bucure de un succes deplin. Domnul
va lucra cu eforturile lor; cãci tinerii sunt cumpãraþi cu sângele Fiului unic
nãscut al lui Dumnezeu. Domnul i-a iubit pe aceºti tineri ºi L-a dat pe Isus sã
moarã, pentru ca ‚oricine crede în El sã nu piarã, ci sã aibã viaþã veºnicã’ (Ioan
3:16).
Trebuie fãcutã o mare lucrare de educare. Instructorii ar trebui sã se roage
adesea pentru copii ºi tineri ºi împreunã cu ei, pentru ca ei sã poatã ‚privi
Mielul lui Dumnezeu, care ridicã pãcatul lumii’ (Ioan 1:29). Ei ar trebui sã-i
înveþe pe tineri responsabilitatea lor înaintea lui Dumnezeu ºi sã-i ajute sã
înþeleagã ce aºteaptã Isus de la ei. Exercitaþi orice influenþã pe care o puteþi
folosi pentru a-i face sã fie interesaþi de Scripturi. Lucraþi pentru sufletele lor,
pentru ca ei înºiºi sã devinã lucrãtori zeloºi, folosindu-ºi talentele pentru a
împãrtãºi ºi altora ceea ce le-a fost împãrtãºit lor.”– Mãrturii pentru ªcoala
Sabatului, pg.83 eng.
Vrednici de o servire îndelungatã. „ªcoala Sabatului ar trebui sã fie un
loc unde perlele adevãrului sunt cãutate ºi salvate din rãtãcirea ce le înconjoarã
ºi puse la locul lor adevãrat în cadrul evangheliei. Mãrgãritarele preþioase ale
adevãrului, multã vreme pierdute din vedere, trebuie sã fie restaurate acum
copiilor lui Dumnezeu. Temele îndreptãþirii prin credinþã, ale neprihãnirii lui
Hristos, ar trebui prezentate în ºcolile noastre, pentru ca tinerii ºi copiii sã
poatã înþelege aceste subiecte importante ºi instructorii ºi elevii sã poatã
cunoaºte calea mântuirii. Principii sfinte ºi veºnice, legate cu planul de mântuire
au fost multã vreme pierdute din vedere, dar trebuie sã fie restabilite în locul
lor corespunzãtor în planul de mântuire ºi fãcute sã aparã în lumina lor cereascã
ºi sã rãzbatã prin întunericul moral în care este învãluitã lumea.
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„Tinerii sã ia aminte la cuvintele înþeleptului: ‚Încrede-te în Domnul din
toatã inima ta ºi nu te baza pe propria ta înþelepciune’ (Proverbele 3:5). Ei sã
umble cu atenþie, grijã ºi rugãciune înaintea Domnului, într-o continuã
dependenþã de El ºi exercitând în acelaºi timp toate puterile lor, folosind toate
ocaziile ºi încrezându-se în ceea ce Domnul poate face cu capacitãþile lor
consacrate. Ei sã întrebe la fiecare pas: ‚Este aceasta calea Domnului?’ Umilinþa
este o caracteristicã a acelora care au adevãrata înþelepciune, ºi, indiferent care
ar fi realizãrile lor, ei nu vor fi lãudãroºi ºi încrezãtori în sine.
Domnul cheamã tineri ºi tinere sã se încingã pentru o lucrare serioasã, de o
viaþã, în lucrarea ªcolii de Sabat. Eforturi intermitente nu vor realiza prea mult
bine ºi nu vã vor face lucrãtori de succes în lucrarea lui Dumnezeu. Prin stãruirea
rãbdãtoare în facerea de bine, voi trebuie sã deveniþi împreunã lucrãtori cu
Dumnezeu. Voi trebuie sã vã consideraþi servi cu ziua ai lui Dumnezeu. Daþi-vã
silinþa în lucrarea voastrã pentru o zi ºi aveþi grijã sã nu croiþi cãrãri strâmbe cu
picioarele voastre, pentru ca cei ºchiopi sã nu fie abãtuþi de la calea dreptãþii
prin faptele voastre rele.”– Ibid., pg.52,53 eng.
O rãsplatã abundentã. „Nimeni nu poate lucra în ªcoala de Sabat sau în
lucrarea de temperanþã fãrã a recolta un seceriº bogat, nu doar la sfârºitul lumii,
ci ºi în aceastã viaþã. Chiar în efortul de a-i lumina ºi binecuvânta pe alþii, propriile
sale vederi vor deveni mai clare ºi mai largi. Cu cât încercãm sã explicãm altora
adevãrul, cu o iubire pentru suflete, cu atât mai clar va deveni el pentru noi. El se
deschide mereu cu o nouã frumuseþe ºi forþã înþelegerii celui ce-l prezintã.”–
Ibid., pg.108 eng.
Cercetaþi Scripturile: „Nici un bãrbat, nici o femeie ºi nici un tânãr nu
poate ajunge la desãvârºirea creºtinã în timp ce neglijeazã studierea cuvântului
lui Dumnezeu. Printr-o cercetare atentã ºi amãnunþitã a cuvântului Sãu, noi vom
asculta de îndemnul lui Hristos: ‚Cercetaþi Scripturile; cãci socotiþi cã în ele
aveþi viaþa veºnicã: dar tocmai ele mãrturisesc despre Mine.’ (Ioan 5:39).
Aceastã cercetare îl face pe student în stare sã observe îndeaproape Modelul
divin, fiindcã ele mãrturisesc despre Hristos. Modelul trebuie cercetat adesea ºi
îndeaproape pentru a putea fi imitat. Când cineva devine familiarizat cu istoria
Mântuitorului, el descoperã în sine defecte de caracter; neasemãnarea lui cu
Hristos este atât de mare, încât el vede cã nu poate fi un urmaº al Sãu, fãrã o
foarte mare schimbare în viaþa lui. Totuºi, el studiazã cu dorinþa de a fi asemenea
marelui sãu Exemplu; el prinde privirea ºi spiritul iubitului sãu Maestru; privind
el este schimbat. ‚Privind la Isus, autorul ºi desãvârºitorul credinþei noastre’
(Evrei 12:2).”– Sfaturi pentru Lucrarea ªcolii de Sabat, pg.15.
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